
CENA GWARANTOWANA*
soboty, długie weekendy, święta:  310 zł / osoby 

piątki i niedziele:  300 zł / osoby
poniedziałek - czwartek:  275 zł / osoby

*- przy min 70 gościach weselnych w soboty  oraz 60 w pozostałe dni

pełne menu weselne
tradycyjne powitanie chlebem, i solą oraz toast lampką wina musującego
pokaz kulinarny - płonący udziec serwowany przez szefa kuchni
piętrowy tort weselny
ciasta weselne (2 szt. / osobę)
patery z owocami

kawa i herbata - bez ograniczeń
soki owocowe i woda niegazowana - bez ograniczeń
napoje gazowane (coca-cola, fanta, sprite) - bez ograniczeń
wino i piwo lane - bez ograniczeń 

własne alkohole - bez dodatkowej opłaty
fontanna alkoholowa - gratis

dekoracje kwiatowe na stołach
efektowne oświetlenie sali

apartament do młodej pary
dwa pokoje dla gości weselnych
animator dla dzieci (2 h)
ogród z placem zabaw dla dzieci
bezpłatne miejsca parkingowe dla gości weselnych

PAKIET OBEJMUJE :

NAPOJE:

  (dotyczy wesel  od poniedziałku do piątku)

DEKORACJE:

W CENIE DODATKOWO - GRATIS:

PAKIET
EXCLUSIVE

2022
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CENA GWARANTOWANA*
soboty, długie weekendy, święta:  375 zł / osoby 

piątki i niedziele:  365 zł / osoby
poniedziałek - czwartek:  350 zł / osoby

*- przy min 70 gościach weselnych w soboty  oraz 60 w pozostałe dni

pełne menu weselne
tradycyjne powitanie chlebem, i solą oraz toast lampką wina musującego
pokaz kulinarny - płonący udziec serwowany przez szefa kuchni
piętrowy tort weselny
ciasta weselne (2 szt. / osobę)
patery z owocami
stół regionalny

kawa i herbata - bez ograniczeń
soki owocowe i woda niegazowana - bez ograniczeń
napoje gazowane (coca-cola, fanta, sprite) - bez ograniczeń
alkohole (wódka, wino, piwo lane) - bez ograniczeń
fontanna alkoholowa - gratis

dekoracje kwiatowe na stołach
efektowne oświetlenie sali

apartament do młodej pary
dwa pokoje dla gości weselnych
animator dla dzieci (2h)
fotolustro (2h)
ogród z placem zabaw dla dzieci
bezpłatne miejsca parkingowe dla gości weselnych

PAKIET OBEJMUJE :

NAPOJE:

DEKORACJE:

W CENIE DODATKOWO - GRATIS:

PAKIET
ALL INCLUSIVE
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wariant i  - 80 zł / osoby

zupy (1 do wyboru)
Bulion wołowych z kluskami kładzionymi 
Krem z topinamburu z sałatką z jabłka 
Krem z grzybów leśnych z grzankami 
 
mięsa ( 2 szt. / osobę)
Roladka z kurczaka z pomidorem i mozzarellą
Pieczeń wieprzowa faszerowona warzywami 
Kotlet schabowy
+ mięsa z dnia wesela
 
dodatki 
Kluski szpinakowe 
Ziemniaki pieczone 
 
warzywa /  surówki (3 do wyboru)
Biała kapusta z koperkiem 
Surówka z marchewki z mandarynka 
Warzywa gotowane 
Buraczki z jabłkiem i cebulką 
Fasolka szparagowa z bułką tartą 
  
deser (1 do wyboru)
Czekoladowe Brownie z gałką lodów mango 
Sernik z białą czekoladą, bezą i kruszonką
Pucharek lodowy z owocami i kruszonką 
Mus chałwowy z sosem owocowym

napoje
kawa i herbata - bez ograniczeń
woda, soki - bez ograniczeń

czas trwania: max. 4 h

wariant ii  - 125 zł / osoby
wariant i oraz dodatkowo:

Zimna płyta 
Deski serów i wędlin 
Pasztet z pieca z żurawina
Pieczeń rzymska z szpinakiem
Sałatka z tortellini
Sałatka brokułowa z słonecznikiem 
Tortilla z szarpaną wieprzowiną 
Ozorki w galarecie 
Śledź po cygańsku 
Dorsz w sałatce pomidorowo-paprykowej
masło, pieczywo

napoje
napoje gazowane - bez ograniczeń

czas trwania: max. do godz. 20.00
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POPRAWINY

wariant iii  - 145 zł / osoby
wariant ii oraz dodatkowo:

kolacja grillowa (1,5 szt. / osobę)
Krupniok z kapustą kiszoną
Karkówka wieprzowa marynowana 
Szaszłyk drobiowy 
Pstrąg z cytryną 
 
Dodatki 
Ziemniaki w foli
Pieczywo 
Mix sałat 
Sałatka ziemniaczana 
Ketchup/musztarda/chrzan

czas trwania: max. do godz. 24.00



 32 calowy telewizor led 
bezpłatny dostęp do internetu w całym obiekcie (wi-fi)
nowoczesną łazienkę z prysznicem lub wanną
kosmetyki, ręczniki i suszarkę do włosów

LOKALIZACJA
hotel  modrzewiowy dwór to kameralny zabytkowy obiekt na terenie
gliwic położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, i zaledwie 10 minut jazdy
samochodem od centrum miasta
na znakomitą lokalizację tego miejsca wpływa też bliskość węzła autostrad 
a1 i a4 oraz dtś czy też trasy dk 88.
na terenie  znajduje się ogród, parking dla gości oraz plac zabaw dla dzieci.

POKOJE HOTELOWE  (do 50 osób)
Hotel do dyspozycji Gości oddaje 20 nowocześnie urządzonych 
  i komfortowych pokoi. Każdy z pokoi wyposażony jest m.in. w:

CENY POKOJÓW DLA GOŚCI WESELNYCH
pokój 1-osobowy: 140 zł / dobę
pokój 2-osobowy: 180 zł / dobę
dostawka: 70 zł / dobę
doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godz. 11.00 dnia następnego

ŚNIADANIA
Śniadania dla Gości weselnych są wliczone w cenę pokoju i serwowane są 
w formie bufetu w godzinach od 8.00 do 10.30.

HOTEL MODRZEWIOWY DWÓR
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dla ilu osób organizowane są wesela  w modrzewiowym dworze?
organizujemy wesela od 30 do 160 osób. dysponujemy salami o różnej wielkości.
wszystkie sale są klimatyzowane i posiadają wentylację mechaniczną.

Jakie są ceny za dzieci na weselu?
dzieci do 3 lat - gościmy bezpłatnie natomiast dzieci w wieku 3-10 lat za 50% ceny.

Do której godziny trwa wesele?
wesele umownie trwa do godziny 5.00 bez względu na godzinę rozpoczęcia

Co mają do dyspozycji goście weselni?
do dyspozycji gości poza salami i toaletami oddajemy: taras ze stolikami, ogród z fontanną i
placem zabaw dla dzieci, trampolinę, monitorowany parking.

Jakie ustawienia sali są możliwe?
dysponujemy zarówno stołami prostokątnymi jak i okrągłymi (dopłata 10 zł / osoby).
układ stołów uzgadniamy zawsze z parą młodą.

Jakie dekoracje są w cenie wesela?
w cenie wesela są świeże kwiaty na stołach (gości weselnych oraz pary młodej), świeczniki,
serwetki (do wyboru z palety kolorów), kolorowe oświetlenie sali, pokrowce na krzesłach.

Czy można dostarczyć własny alkohol na wesele?
tak. Poza piwem można dostarczyć każdy inny rodzaj alkoholu. Nie pobieramy za to
dodatkowych opłat. warunkiem jest posiadanie tzw. banderoli.

ile osób może przebywać w hotelu?
w hotelu może nocować do 50 osób. doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do 11.00 dnia
następnego. Śniadanie hotelowe wydawane jest w godzinach 8.00 - 10.30.

co z jedzeniem, które zostaje po weselu?
potrawy, które zostają po weselu są pakowane w pudełka i przekazywane parze młodej na
wynos. do tego czasu czekają na odbiór w chłodni.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
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