
Venecia Palace 
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POKOJE HOTEL. GRATIS! 
1 pok. 2-os. / 10 Gości 

w tym apartament 

np. 120  osób = 12 pokoi 2-os. gratis 

http://WWW.HOTELVENECIAPALACE.PL


W imieniu Hotelu Venecia Palace, mam przyjemność złożyć 

Państwu gratulację z okazji zaręczyn. Tym samym dziękuję, za 

atencję poświęconą wyjątkowej celebracji - Najpiękniejszy Bal 

Weselny Venecia Palace®.  

Prezentując Państwu miejsce o najwyższej klasie opartej na 

‘Luxury Five Star Experience’, załączam niniejszy katalog z myślą o 

każdym szczególe przyjęcia weselnego.  

To dopiero preludium możliwości - zachęcam Państwa do 

umówienia spotkania, które pozwoli nam na indywidualną 

konsultację.  

Pozostaję do dyspozycji i mam nadzieję na spełnienie 

Państwa marzeń w ten wyjątkowy dzień… Sukces marki Venecia 

Palace wyznaczają tysiące uśmiechów i wzruszeń. 

Łączę wyrazy szacunku, 

Beata Rembiejewska 

General Event Manager 

HOTEL Venecia Palace 

Gratulacje Marka Venecia Palace 
Najpiękniejsze w Polsce pałace i sale balowe | Niepowtarzalne aran-

żacje florystyczne: żywe kwiaty, baldachimy, świece | Nowoczesne 

efekty specjalne i spektakularne iluminacje świetlne | 12 os. okrągłe lub 

16-os. owalne stoły bankietowe oraz stylowe krzesła w aksamitnych tka-

ninach ozdobnych | 5-świecowe kandelabry z dekoracją kwiatową lub

wyjątkowe podświetlane wazony z białymi piórami | Porcelanowa za-

stawa stołowa w klasycznej bieli, sztućce, najwyższej jakości obrusy i

serwety bankietowe

Uroczyste cywilne ceremonie ślubne nad wodą | Ponadstandardowe 

możliwości: lądowisko dla helikoptera & marina dla yachtu & ekskluzyw-

ne limuzyny | Honorowa inauguracja salwami armatnimi | Wachlarz 

atrakcji: wyjątkowe pokazy sztucznych ogni, animatorzy dla dzieci, ka-

barety, iluzjoniści | Najwyższej klasy muzyka klasyczna na żywo: orkie-

stra dęta, skrzypaczka, saksofonista | Wyselekcjonowana muzyka 

współczesna: DJ lub music band | Profesjonalne sesje fotograficzne, 

produkcje filmowe, realizacje poligraficzne 

Profesjonalna obsługa kelnerska | Wytworne smaki kulinarii światowej w 

indywidualnie skomponowanym Menu | Ekskluzywne show kulinarne i 

barmańskie | Dedykowany Mistrz Celebracji - indywidualne nielimito-

wane konsultacje i atencja podczas przyjęcia | Luksusowe pokoje ho-

telowe & apartamenty | Dyskretna ochrona | Venecia Palace Club 

Card® - partnerska karta rabatowa dla wyjątkowych produktów i usług 

VENECIA PALACE W MEDIACH: 

„To jedno z najbardziej popularnych, 

a zarazem ekskluzywnych miejsc na 

ślubne bankiety.” 

„I faktycznie, Venecia Palace stał się  

ostatnio jednym z najpopularniejszych 

miejsc wśród nowożeńców,  

nie tylko warszawskich.” 

CELEBRACJA W VENECIA PALACE ® 

http://blog.weddingstudios.pl/?p=496
http://blog.weddingstudios.pl/?p=496


W scenerii zachodzącego słońca, pachnących aranżacji kwiatowych, 

delikatnej bryzy z nad wody, dyskretnie tlących się świec, romantycznej 

muzyki w tle, w otoczeniu osób najbliższych, to właśnie Państwo stawiają 

pierwszy krok po czerwonym dywanie...  

Następuje inauguracja Balu Weselnego - salwy armatnie, toast 

szampanem i owacje! Przed Państwem niepowtarzalna noc, pełna 

osobistych przeżyć i świętowania. 

 Rezerwacja Sali Balowej

 Kompleksowa aranżacja w stoły bankietowe, stylowe krzesła w aksamit-

nych tkaninach ozdobnych oraz porcelanową zastawę stołową w kla-

sycznej bieli

 Aranżacja florystyczna - kompozycje z żywych kwiatów zdobiące

5-świecowe złote kandelabry i/lub wyjątkowe podświetlane wazony  z

białymi piórami, ekskluzywny czerwony dywan ’Wielkie Wejście’ 

 Indywidualnie skomponowane menu

5 dań gorących serwowanych

9-11 przystawek oraz wybór sałat/sałatek serwis nielimitowany

deser serwowany

napoje orzeźwiające Coca-Cola i soki owocowe serwis nielimitowany

bufet kawa & herbata serwis nielimitowany

bufet deserowy ciasta & owoce

 Inauguracja tradycyjnym polskim obyczajem, welcome drink oraz salwy

armatnie

 Dedykowany koordynator, w tym nielimitowane konsultacje i atencja

podczas przyjęcia

 Luksusowy Apartament dla Nowożeńców z jacuzzi i śniadaniem

 Do 15% rabat gwarantowany na nocleg hotelowy dla gości

 Dyskretna ochrona oraz parking

 Udostępnienie obiektu Venecia Palace na potrzeby ślubnej sesji

fotograficznej

Cena 

uzależniona od ilości osób i wybranego terminu 

Hotel nie obciąża kosztami serwisowymi (korkowym) od alkoholu zakupionego 

we własnym zakresie. Dzieci 0-3 lat bezpłatnie, 3-10 lat 50% ceny. Lokalny 

Najpiekniejszy Bal Weselny 
®

*** Venecia Palace poleca *** 

CEREMONIA ŚLUBNA  

Ślub cywilny w plenerze nad wodą lub w Pałacu.   

Efektywne wsparcie w sfinalizowaniu formalności z USC. 

GONDOLA VENECKA | YACHT | HELIKOPTER 

SHOW KULINARNE  

Pieczony dzik/sarna w całości - serwis na Sali Balowej 

Krewetki na gorąco z patelni - serwis na Sali Balowej 

LIMUZYNA 

TRANSPORT GOŚCI Autokary | transport Lotnisko WAW 

   SERWIS BARMAŃSKI 

TORT WESELNY 

CZEKOLADOWA FONTANNA Z OWOCAMI 

BUFETY Staropolski|Francuski|Frutti di Mare|Sushi 

ANIMATORZY DLA DZIECI 

KABARETY | ILUZJONIŚCI  

MUZYKA NA ŻYWO Koncert skrzypcowo-gitarowy 

DJ  

SZTUCZNE OGNIE 

MULTIMEDIA Prezentacja galerii zdjęć i filmów rodzinnych 

ROMANTYCZNE PŁYWAJĄCE LAMPIONY NA WODZIE 

PRZYJĘCIE ’POPRAWINY’ 
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YachtingClub 
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LUXURY FIVE STAR EXPERIENCE



Venecia Palace 
 

Prezentowane oferty cenowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.  

Oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

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

KONSULTANCI Venecia Palace ® 

 

 

Beata Rembiejewska 

GENERAL EVENT MANAGER 

TEL. 600 279 579 

E-MAIL celebracja@veneciapalace.pl

MANAGER ON DUTY 

TEL. 601 82 85 81 

Niedziela 10.00 - 16.00 

Poniedziałek - Piątek 10.00 - 19.00 

Sobota 12.00 - 17.00   

W celu zapewnienia Państwu najlepszej obsługi, 

rekomendujemy umówienie spotkania.  

http://WWW.HOTELVENECIAPALACE.PL
mailto:celebracja@veneciapalace.pl?subject=WESELE%20-%20ZAPYTANIE

