WESELE w Restauracji Biały Miś w Wieżycy
To jedyny taki dzień w życiu każdego z nas. Niezapomniany, który sprawia nam wiele
radości i wspomnień zapamiętanych na zawsze. Dołożymy wszelkich starań abyście Państwo tą
jedyną w swoim rodzaju uroczystość przeżyli w maksymalnej dawce szczęścia i radości z
uśmiechem na twarzy.
Jeśli planujesz uroczystość weselną na Kaszubach i cenisz sobie swobodę oraz wygodę
swoich Gości z wyjątkowym klimatem sali weselnej z miejscami noclegowymi - to zapraszamy
do Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO w Wieżycy. Nasz obiekt to najlepsza
odpowiedź na kameralne wesele na Kaszubach. Kompleks 20 ha terenu położonego w naturalnej
dolinie otoczonej z każdej strony wzgórzami, lasami i jeziorami sam z siebie oddaje niepowtarzalny
klimat, który można uwiecznić na sesji zdjęciowej.

Proponujemy starannie dobrane menu weselne, dostosowywane do Państwa oczekiwań i
smaków. Menu weselne oraz cenę ustalamy indywidualnie z każdym klientem na spotkaniu, dzieci
z uwzględnieniem rabatu, dzieci do 3 lat bezpłatnie.
Napisz lub zadzwoń do nas a prześlemy ci propozycję menu.
Mamy dwie sale weselne do wyboru:

Sala restauracyjna „Biały Miś”- 70 osób

Sala „Gawra” – 40 osób (dwupoziomowa: sala konsumpcyjna z salą taneczną „Misianora”
w dolnej kondygnacji z wbudownym nagłośnieniem i konsolą D'J)
Sale usytuowane są w dwóch różnych obiektach. Wyjście z nich prowadzi bezpośrednio na piękny
zielony teren. Sale klimatyzowane, przestronny parking dla samochodów i autokarów.

Zapewniamy noclegi ze śniadaniem dla wszystkich gości weselnych w pokojach 2,3
osobowych i apartamentach 4,5,6,8 osobowych w specjalnej cenie.
NIESPODZIANKI DLA PARY MŁODEJ
PARA MŁODA decydująca się na przyjęcie weselne w naszym obiekcie otrzymuje GRATIS
nocleg: pokój z kominkiem na noc poślubną, chlebek weselny, szampan do pokoju, kosz owoców
sezonowych. Dodatkowo kolacja w pierwszą rocznicę ślubu GRATIS!
Nasz obiekt jest przygotowany do obsługi najmłodszych Gości.
 krzesełka dla dzieci do lat trzech
 przewijak w restauracji
 pokój do karmienia na życzenie
 kącik zabaw
 Mini Zoo
 plac zabaw “pod chmurką”, Mini Park Linowy,
 dmuchana 6,5 m zjeżdżalnia Miś
 hulajnogi terenowe
 trójkołowce
Wychodzimy na przeciw naszym klientom więc na Państwa życzenie organizujemy
dodatkowo:
 atrakcje sportowo – rekreacyjne z wykorzystaniem infrastruktury Koszałkowa
 przejażdżki wozem drabiniastym
 przejażdżki bryczką
 przejażdżki na kucyku dla najmłodszych gości
 inscenizacje np.: policyjnego aresztowania Pary Młodej, „baba i chłop” po Kaszubsku itd.
 pokaz sztucznych ogni, pokaz tancerek i tancerzy, pokaz iluzjonisty
Zawsze jesteśmy do dyspozycji przyszłych nowożeńców, dzieląc się naszym
doświadczeniem. Mamy nadzieję, iż nasza oferta zachęci Państwa do zorganizowania tak
ważnej i podniosłej uroczystości w wyjątkowym klimacie naszego miejsca.
Przy sporządzaniu menu uwzględniamy wszelkie wskazania dotyczące potraw –
walorów smakowych oraz wskazań zdrowotnych. Podczas spotkania istnieje możliwość
wyboru w/w atrakcji dodatkowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel + 48 880-307-607
e-mail restauracja@wiezyca.pl
lub za pośrednictwem naszej strony w zakładce KONTAKT
a także na spotkanie do naszej restauracji w celu indywidualnego dostosowania oferty.
Serdecznie zapraszamy !

