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Najpiękniejsze w Polsce pałace i sale balowe 

Nowoczesne efekty specjalne i spektakularne iluminacje świetlne 

16-os. owalne stoły bankietowe lub 1 wspólny stół, stylowe krzesła w aksamitnych tkaninach ozdobnych 

 5-świecowe kandelabry z dekoracją kwiatową  

 Porcelanowa zastawa stołowa w klasycznej bieli, sztućce, najwyższej jakości obrusy i serwety bankietowe   

 

 

 

 

Uroczyste przyjęcia komunijne nad wodą w wyjątkowej konwencji pałacowej z garden party 

Ponadstandardowe możliwości: lądowisko dla helikoptera & marina dla yachtu & ekskluzywne limuzyny 

Honorowa inauguracja salwami armatnimi i „Moje Pierwsze Wielkie Wejście” po czerwonym dywanie 

Wachlarz atrakcji: animatorzy dla dzieci, kolorowy zamek dmuchany, kolorowa zjeżdzalnia dmuchana,  

riksza spacerowa, rowery wodne, gry i zabawy w ogrodzie 

Wspaniała muzyka na żywo: music band oraz duet skrzypcowo-gitarowy 

Profesjonalne sesje fotograficzne, produkcje filmowe, realizacje poligraficzne 

 

 

 

Profesjonalna obsługa kelnerska & Show barmańskie z drinkami bezalkoholowymi dla dzieci 

Wytworne smaki kulinarii światowej w indywidualnie skomponowanym Menu 

Dedykowany Mistrz Celebracji - indywidualne nielimitowane konsultacje i atencja podczas przyjęcia 

Luksusowe pokoje hotelowe & apartamenty 

Dyskretna ochrona 

Venecia Palace Club Card® - partnerska karta rabatowa dla wyjątkowych produktów i usług 

Piekno 

Splendor 

Luksus 



Wyjatkowa Uroczystosc Komunijna 
OFERTA 

 

CENA UWZGLĘDNIA: 
 rezerwację miejsca w wybranym Pałacu - uroczyste przyjęcie komunijne nad wodą w wyjątkowej konwencji pałacowej z garden party (czas trwania przyjęcia do 6h)  

 kompleksową aranżację w max. 16-osobowe owalne stoły bankietowe lub jeden stół wspólny oraz stylowe krzesła w aksamitnych tkaninach ozdobnych 

 porcelanową zastawę stołową w klasycznej bieli ze szkłem, sztućcami oraz wysokiej jakości obrusy, draperie i serwety bankietowe 

 artystyczne kompozycje z żywych kwiatów zdobiące 5-świecowe kandelabry 

 profesjonalną obsługę kelnerską  

 wytworne smaki kulinarii światowej w indywidualnie komponowanym uroczystym Menu: 

 - 3 dania serwowane gorące oraz 1 pyszny deser 

 - serwis nielimitowany: 6 przystawek w tym wybór mięs pieczonych, ryb, wędlin, galaret 

 - serwis nielimitowany: 2 rodzaje sałat i surówek 

 - serwis nielimitowany: bufet deserowy w 4 rodzajach ciast oraz owoców krajowych i egzotycznych 

 - serwis nielimitowany: markowe soki owocowe, napoje gazowane i niegazowane, napoje gorące (kawy i herbaty świata)  

 show barmańskie z serwisem bezalkoholowych drinków dla dzieci  

 honorowa parada “Moje Pierwsze Wielkie Wejście” po czerwonym dywanie oraz inaugurację salwami armatnimi w 2 wystrzałach (odpa lane przez Dziecko lub Rodziców) 

 wspaniała muzyka na żywo: music band oraz duet skrzypcowo-gitarowy 

 wachalarz atrakcji:  

 - animatorzy dla dzieci 

 - kolorowy zamek dmuchany oraz zjeżdzalnia dmuchana 

 - biała riksza spacerowa z komfortową kanapą dla 3 osób 

 - rowery wodne 

 - gry i zabawy w ogrodzie 

 - plaża z leżakami i parasolami  

 - rejs yachtem motorowym z Tatą w roli “Kapitana Żeglugi Wielkiej” w połączeniu z sesją zdjęciową 

 indywidualne nielimitowane konsultacje i dedykowana atencja Mistrza Celebracji podczas całej uroczystości  

 udostępnienie obiektu Venecia Palace na potrzeby sesji zdjęciowej  

 dyskretna ochrona oraz parking 

 Venecia Palace Club Card® - partnerską kartę rabatową dla wyjątkowych produktów i usług 

W związku z pogodowym aspektem wybranych atrakcji, w przypadku niepogody mogą zostać one ograniczone.  

 

KONTAKT  

Mistrzowie Celebracji Venecia Palace ®  

TEL.   +48 519 116 516   +48 600 279 579   

E-MAIL celebracja@veneciapalace.pl  

WWW http://hotelveneciapalace.pl/celebracja-w-venecia-palace/uroczystosci-komunijne  

CENA: 160 PLN brutto/ os.   

PROMOCJA: 80 PLN brutto/ dziecko w wieku 3-10 lat 

mailto:celebracja@veneciapalace.pl?subject=ZAPYTANIE%20Bal%20Weselny
http://hotelveneciapalace.pl/celebracja-w-venecia-palace/uroczystosci-komunijne




Venecia Palace 
ANTRESOLE & TARASY GRANDE & MARINA & HALL HELIOSA & OGRODY 

LOŻE & MOSTKI VENECKIE 

Monumentalny i niepowtarzalny.  

Dzięki wyrafinowanym zdobieniom wnętrze mieni się niczym kryształ, 

 odkrywając swoją nową odsłonę w efektownych iluminacjach świetlnych.  

W perfekcyjnej harmonii pomiędzy klasyką a nowoczesnością -  

z myślą o najpiękniejszych uroczystych przyjęciach w scenerii    

słońca, pachnących aranżacji kwiatowych, delikatnej bryzy z nad wody,  

z muzyką w tle...  

 

To zupełnie nowy świat splendoru dla kwintesencji celebracji.  

Uwodzi bogactwem barw, wykonany z najpiękniejszych i najbardziej luksusowych 

materiałów wykończeniowych z mistrzowskim zamiłowaniem do szczegółów.  

 



























KONTAKT  

Mistrzowie Celebracji Venecia Palace ®  

TEL.   +48 519 116 516   +48 600 279 579   

E-MAIL celebracja@veneciapalace.pl  

WWW http://hotelveneciapalace.pl/celebracja-w-venecia-palace/uroczystosci-komunijne  

 

 

Wyjatkowa Uroczystosc Komunijna 
PIĘKNO, SPLENDOR i LUKSUS CELEBRACJI 

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.  

Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia. 

Aby sprawdzić aktualność i zgodność oferty, proszeni są Państwo o kontakt bezpośredni z Mistrzem Celebracji Venecia Palace. 
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