
Przyjęcie weselne w 
Restauracji 

STARY TATRAK



W budynku Restauracji Stary Tartak znajdują się 
dwie przestronne sale, w których mogą odbywać 

się przyjęcia weselne. 



W Sali Sosnowej może się bawić nawet do 130 
osób.



W Sali Modrzewiowej zmieści się do 40 gości. 
Sala jest idealna na obiad po ślubie.



Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa 
niezapomniany ślub w plenerze w hotelowym patio.



W razie niepogody, ślub możemy zorganizować w 
zadaszonej wiacie nad samym jeziorem. 



Zimą ceremonie zaślubin organizujemy także na sali.



Ceny zaczynają się już od 239 zł za osobę. Mają Państwo pełną 
dowolność w doborze dań. Menu komponujemy według Państwa 

potrzeb i upodobań kulinarnych.



Dzieci do lat 3 bawią się na weselu bezpłatnie, natomiast 
za starsze w wieku 3-10 lat płacą Państwo 50%. Połowa 

ceny liczona jest także za członków zespołu, 
fotografów, kamerzystów.



Mamy do wyboru okrągłe bądź prostokątne stoły. Zapewniamy 
Państwu białe obrusy, pojedyncze kwiatki i świeczki typu tealight. 
Służymy Państwu pomocą przy wyborze kwiaciarni, dekoratorów, 

specjalistów od oświetlenia sali. 



Dysponujemy pokrowcami na krzesła, dodatkowo płatnymi 5zł za 
sztukę. Krzesła, które posiadamy są jednak wyjątkowo eleganckie i 

pięknie prezentują się także bez pokrowców.



Ciasto, tort, napoje, alkohol mogą Państwo dostarczyć we własnym 
zakresie, nie pobieramy za to żadnej opłaty. Chętnie pomożemy 

Państwu przy wyborze cukierni.



W swojej ofercie posiadamy do wynajęcia profesjonalną girlandę
świetlną z żarówek.

Girlandę możemy zawiesić na sali oraz na tarasie wedle Państwa
uznania.

Koszt wynajęcia girlandy to 500zł.



Na Państwa życzenie możemy przygotować Wiejską Chatę, stół z 
alkoholem, pieczonego prosiaka lub szynkę na gorąco.



Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa poprawiny. Koszt 
poprawin za 6 godzin to 2000zł, natomiast 8 godzin 3000zł. Świetnym 

pomysłem na poprawiny jest grill nad taflą jeziora lub żurek w 
kociołku.



W naszym hotelu znajdującym się zaraz obok Sali weselnej 
zakwaterujemy Państwa gości weselnych. Dla Pary Młodej pokój 

GRATIS (dotyczy wesel powyżej 50 osób).



Dodatkowo możemy zapewnić Państwu fontannę czekoladową, 
fotobudkę, sztuczny dym, opiekę animatora oraz osobną salę dla 

dzieci. 



Istnieje możliwość zorganizowania podpłynięcia Pary Młodej 
motorówką bądź rejsu promem wodnym dla weselników.



Zapraszamy do kontaktu, w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do 
Państwa dyspozycji.

Telefon komórkowy: +48 726 222 555
Email: restauracja@starytartak.com.pl

Wolne terminy na rok 2021:
19.06.2021
01.07.2021
10.07.2021
17.07.2021
28.08.2021
04.09.2021
18.09.2021
25.09.2021

Do Państwa dyspozycji mamy także terminy październikowe.
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Zapraszamy do kontaktu, w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do 
Państwa dyspozycji.

Telefon komórkowy: +48 726 222 555
Email: restauracja@starytartak.com.pl

Wolne terminy na rok 2022:
04.06., 11.06., 18.06.

02.07., 09.07., 16.07., 30.07.
06.08., 13.08., 20.08., 27.08.

03.09., 17.09., 24.09.
08.10., 15.10., 22.10., 29.10
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