
Powiedz tak! 

w zimowej scenerii 
Karkonoszy

Pałac ŁomnicaPałac Łomnica  
  

Hotel & RestauracjaHotel & Restauracja



Większa dostępno�� termin�w, niezwykle
atrakcyjne ceny menu weselnego oraz
zakwaterowania w naszym hotelu.
Romantyczne zakątki naszego parku lub
o�nieżone Karkonosze są doskonałym
tłem niezapomnianej    sesji zdjęciowej. 
Profesjonalne zespoły, DJe i fotografowie
�lubni dysponują poza sezonem wolnymi
terminami. Są także bardziej skłonni do
negocjacji cen.    
Możliwo�� organizacji dodatkowych
atrakcji zimowych takich jak ognisko 
z grzanym winem. 

Plusy zimowego wesela 
Wiele argument�w przemawia za
organizacją uroczysto�ci �lubnej 
w bajkowej scenerii Pałacu Łomnica:

Sala weselna
Rustykalna Restauracja „Stara Stajnia" na folwarku
z imponującym sklepieniem i granitowymi
filarami stanowi doskonałą przestrze� do
organizacji uroczysto�ci �lubnej w stylu biesiady
szlacheckiej w swobodnej atmosferze.

Organizujemy wesela 
z powierzchnią 
do ta�ca  
od 80 do 150 os�b.
Oferujemy strefę 
relaksu dla go�ci
weselnych z sofami 
i fotelami gratis
Przygotowujemy
ognisko z ławkami
piwnymi na folwarku
gratis (ogrzewacze
gazowe, namioty 
za dodatkową opłatą)



od 280 
zł/os !

Wesele w stylu 
biesiady szlacheckiej 

Powitanie chlebem i solą 
Obiad na p�łmiskach
Bufet zimnych i ciepłych przekąsek
2 dania gorące w godzinach nocnych
Bufet słodko�ci
Kawa/herbata w termosach bo.
Woda min., soki owocowe b.o.
Wesele do godz. 03.00. 
Kolejne godziny wiążą się 
z opłatą kelnerską w wysoko�ci 200,- zł/h.
Menu dla dzieci do lat 9 i dla obsługi: 50% rabatu 

Menu weselne
Oferujemy duży wyb�r
tradycyjnych polskich 
i regionalnych da�. 

Zesp�ł kucharzy pod wodzą
szefowej kuchni majątku
regularnie odkrywa dawne
przepisy dworskie  
i wyczarowuje z nich  nowe
pyszne oryginalne potrawy.

W menu weselnym nie może
także zabrakną� pysznych
ciast domowych własnej
produkcji.

Menu ustalane jest
indywidualnie według
preferencji przyszłej  
Młodej Pary.



Harmonijna architektura wczesnoklasycystycznego
Małego Pałacu wprowadza Go�ci w klimat
przyjaznego, domowego wnętrza. 
Pokoje znajdują się w Małym Pałacu, w położonych
bezpo�rednio przy nim trzech Domkach Ogrodnika
oraz w Domu Zarządcy na Folwarku. Łącznie
dostępnych jest 26 pokoi z łączną liczbą 64 miejsc
noclegowych z dostawkami.
Proponujemy  Apartament Pałacowy w dniu wesela
dla Młodej Pary gratis. 
Pozostałe pokoje: 190,- zł/1 os. ze �niadaniem w
pokoju 2-,3- lub 4 os.
Przy rezerwacji nocleg�w na dwie doby oferujemy
stawkę 180-, zł/1 os. 

Noclegi



Nocleg w komfortowym apartamencie 
dla Młodej Pary w dniu wesela 
Strefa relaksu w Restauracji „Stara Stajnia" -
fotele i kanapy
Podest dla DJ'a lub zespołu
Ognisko z ławkami piwnymi na folwarku
Udostępnienie historycznych wnętrz muzeum 
w Dużym Pałacu na organizację sesji zdjęciowej
dla Młodej Pary
Możliwo�� organizacji �lubu cywilnego lub
ko�cielnego w znajdującym się na terenie parku
Domu Modlitwy.  
Pomieszczenie nie jest ogrzewane.

Usługi gratis 

W cenie

menu

weselnego



Do każdej uroczysto�ci podchodzimy indywidualnie przygotowując oferty 
dostosowane do Pa�stwa oczekiwa�.

Nasze wieloletnie do�wiadczenie, profesjonalna obsługa oraz opieka
dedykowanego konsultanta pozwalają spełni� Wasze marzenia 

o niezapomnianym dniu �lubu.
 

Prosimy o kontakt, chętnie przygotujemy indywidualna ofertę:
marketing@palac-lomnica.pl, tel.: 0048 797 661 735

 

Twoje wymarzone miejsce


