
Ślub i wesele to dla wielu osób najważniejszy 
dzień w życiu. Dlatego planuje się go w 
najdrobniejszych szczegółach przez bardzo 
długi czas. Najlepiej rozpocząć przygotowania 
na rok przed planowaną datą, dzięki temu 
zaoszczędzimy sobie niepotrzebnego stresu, 
będziemy mogli wybrać miejsce odpowiadające 
naszym oczekiwaniom i damy sobie szansę 
na realizację wszystkich marzeń o bajkowym 
ślubie.

z marzeniami
W harmonii 

O czym musimy 
pamiętać? 

Parom, które zdecydują się na 
zorganizowanie wesela w  Hotelu 
Pałac Czarny Las, oferujemy bar-
dzo atrakcyjne pakiety all inclusive. 
W  ramach jednej opłaty oprócz sal 
weselnych oraz wyśmienitego menu 
gwarantujemy: powitanie chlebem 
i solą wraz z toastem, open bar z na-
pojami alkoholowymi i bezalkoholo-
wymi, bufet słodkości, tort weselny, 
nocleg ze śniadaniem dla wszystkich 
gości, prezent dla rodziców Pary 
Młodej oraz dedykowanego opie-
kuna, np. takiego jakiego jak ja – za-
chęca Magdalena Lula, specjalistka 
ds. sprzedaży w Hotelu.



Jak rozpocząć 
przygotowania aby 
wszystko przebiegło 
zgodnie z planem ?

Najpierw należy sobie odpowie-
dzieć na pytanie czego oczekujemy 
– skromnej uroczystości tylko dla 
najbliższych czy hucznego wesela. 
Bardzo istotną kwestią przy plano-
waniu wesela jest ustalenie budże-
tu. To on najczęściej determinuje 
nasze plany. Gdy już zarezerwuje-
my miejsce wesela, a  weekendowe 
terminy w  najbardziej popularnych, 
letnich miesiącach często są zajęte 
już na dwa lata do przodu, koniecz-
ne jest ustalenie terminu w kościele 
lub, w  przypadku ślubu cywilnego,  
w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym 
drugim przypadku pary często de-
cydują się na zaślubiny w plenerach 
naszego Hotelu, których udziela 
urzędnik. Daje to możliwość aranża-

cji naprawdę pięknej, romantycznej 
przestrzeni – przekonuje Monika 
Nawrotek, Dyrektor Hotelu Pałac 
Czarny Las. 

Lokalizacja miejsca 
weselnego, otoczenie 
– czy jest istotna?

Idealna sala musi spełniać wiele 
wymogów, ale jej otoczenie także. 
Cicha, spokojna okolica, park z  za-
dbaną zielenią, który daje możliwość 
wyjścia na spacer czy zorganizowa-
nia ślubnej sesji plenerowej to nie-
zaprzeczalne atuty naszego Hotelu 
– zachęca Pani Monika. Ponadto, od 

Materiał Partnera

Nie tylko miejsca na wesela 
często są zarezerwowane na 

wiele miesięcy do przodu. 
Podobnie jest jeśli chodzi 
o najlepszych fachowców 

z zakresu oprawy muzycznej, 
operatorów, fotografów. 

Organizacja wesela to naprawdę 
spore wyzwanie, warto więc 

skorzystać z pomocy fachowców 
i rozważyć współpracę 

z konsultantami ślubnymi, 
których usługi cieszą się coraz 

większym powodzeniem.

tego roku, na terenie hotelowego 
parku pojawi się ekskluzywny na-
miot, w którym będą organizowane 
przyjęcia, nie tylko weselne. Namiot 
wyposażony będzie we wszystkie 
niezbędne akcesoria do organizacji 
przyjęcia. To propozycja skierowana 
do par szukających niebanalnych 
rozwiązań!

Czego poza 
standardową obsługą 
oczekują przyszli 
małżonkowie?

To sprawa bardzo indywidualna. 
Dzięki  wieloletniemu doświadcze-
niu i współpracy z najlepszymi ofer-
ta Hotelu Pałac Czarny Las jest na-
prawdę wszechstronna. Począwszy 
od organizacji ceremonii zaślubin, 
poprzez dekoracje weselne, oprawę 
artystyczną, sesję zdjęciową, trans-
port, pokazy kulinarne, barmańskie 
czy pirotechniczne, po opiekę nad 
najmłodszymi uczestnikami przy-
jęcia. Wszystko na najwyższym po-
ziomie, o czym będzie się można 
przekonać na Dniach Otwartych, 
które odbędą się w czerwcu tego 
roku. Warto zarezerwować czas na 
przyjazd do hotelu, nie tylko aby za-
poznać się z jego bogatą ofertą, ale 
skorzystać z uroków tego wyjątko-
wego na mapie Śląska miejsca. 
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