
Oferta Weselna 
na rok 2023

Bogucin 108 k/Lublina, T: 663 046 131, 725 377 943, 798 188 055
E: manager@dworbogucin.pl  dworbogucin.pl

*** 
HOTEL DWÓR BOGUCIN

60 miejsc noclegowych

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 100 zł / os.
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 110 zł 

Dostawka w pokoju dwuosobowym – 60 zł / os.

W każdym pakiecie zapewniamy: 
 Ӫ Chlebek na powitanie Młodej Pary 

 ӪWino musujące na powitanie gości weselnych

 ӪApartament dla Nowożeńców wyposażony w sejf 

 ӪDekorację stołów weselnych – obrusy, pokrowce, 
serwetki, świeczniki

 ӪMożliwość organizacji ślubu w plenerze

 ӪBrak opłaty za tzw. „korkowe”

 ӪMożliwość modyfikacji menu w dowolny sposób  
(osobne menu dla dzieci, wegetarian, osób będących na diecie)

 ӪDwa place zabaw dla dzieci 

 ӪMożliwość skorzystania z letniego ogródka 

 ӪMożliwość realizacji sesji zdjęciowej w malowniczym plenerze 
otaczającym lokal, a także na łódkach 

 ӪBezpłatny monitorowany parking na ponad 200 aut

 ӪOpłatę ZAIKS

 ӪObsługę kelnerską

 ӪKlimatyzację sali weselnej

 ӪVoucher na romantyczną kolację w I rocznicę ślubu

 Ӫ Profesjonalny nadzór i koordynacja przyjęciem weselnym.

 ӪAgregat prądotwórczy

Orkiestra i obsługa techniczna: odpłatność 100 % z możliwością 
modyfikacji menu do 50 % odpłatności

Dzieci do lat 3: bezpłatnie (zapewniamy krzesełka dla dzieci)

Dzieci w wieku 4 – 12 lat – płatność 50% ceny

Za dodatkową opłatą proponujemy: (ceny mogą ulec zmianie)

Ciasta 250 g /os (bufet szwedzki) 15 zł od osoby

Bufet słodkości (monoporcje, tartaletki, mufinki, makaroniki, 
ptysie, cake pops, mini pavlove, deserki w słoiczkach). Cena do ustalenia

Gościńce dla gości weselnych (pojemniki i ciasto od lokalu) 18 zł za gościniec

Owoce na poprawiny 250g/os (bufet szwedzki) 12 zł od osoby

Bufet z orzeźwiającymi lemoniadami (3 rodzaje) 500 zł

Bufet Antipasti (bufet z serami i słonymi przekąskami) Cena do ustalenia

Stół wiejski z własnej wędzarni 200 g /os (udziec, schab, karczek, 
kiełbasa wiejska, boczek, żeberka, pasztet, salceson, kaszanka, 
smalec domowy, ogórki, chleb wiejski) 

17 zł od osoby

Stół rybny 150 dag /os (pstrąg, karp, łosoś, sum) 17 zł od osoby

Sushi Cena do ustalenia

Przechowywanie i obsługa produktów wniesionych z zewnątrz 2 zł od osoby

Beczka piwa 30 l 400 zł

Wódka 0,5l od 40 zł do 60 zł / 
butelka

Wino białe i czerwone 35 zł / butelka

Drink bar 3000 zł – 4000 zł

Animatorka do zabaw z dziećmi Cena do ustalenia

Okrągłe stoły 10 osobowe z białym obrusem 120 zł / szt.

Okrągłe stoły 10 osobowe z obrusem w kolorze 150 zł / szt.

Długi czerwony dywan 100 zł

Wypożyczenie ekranu i rzutnika 50 zł

Pakowanie przekąsek po przyjęciu (pojemniki od Zamawiającego) 200 zł

Przedłużenie wesela / poprawin 2000 zł /godzina
dworbogucin.pl
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Minimum 120 osób 
od 249 zł do 269 zł / osoba

Poprawiny  
od 129 zł od osoby

 Ӫ 6 dań gorących 

 ӪDeser

 Ӫ 10 przekąsek zimnych

 ӪBufet z owocami

 ӪWina w formie stołu szwedzkiego

 ӪBufet kawowy  
(kawa z ekspresu, herbata)

 Ӫ Soki owocowe, woda mineralna

 ӪNapoje gazowane

 ӪDekoracja za Młodą Parą

 Ӫ 3 dania gorące

 Ӫ 7 przekąsek zimnych

 Ӫ Soki owocowe, woda mineralna 

 ӪNapoje gazowane

 ӪBufet kawowy  
(kawa z ekspresu, herbata) 
 
(Poprawiny do godz. 21.00)

SALA WIDOKOWA SALA RUSTYKALNA

Od listopada do kwietnia oraz w dni powszednie i niedziele 20 zł taniej.
Z wyjątkiem dni świątecznych.

Minimum 180 osób 
od 269 zł do 289 zł / osoba

Poprawiny  
od 129 zł od osoby

 Ӫ 6 dań gorących 

 ӪDeser

 Ӫ 10 przekąsek zimnych

 ӪBufet z owocami

 ӪWina w formie stołu szwedzkiego

 ӪBufet kawowy  
(kawa z ekspresu, herbata)

 Ӫ Soki owocowe, woda mineralna

 ӪNapoje gazowane

 ӪDekoracja za Młodą Parą

 Ӫ 3 dania gorące

 Ӫ 7 przekąsek zimnych

 Ӫ Soki owocowe, woda mineralna 

 ӪNapoje gazowane

 ӪBufet kawowy  
(kawa z ekspresu, herbata) 
 
(Poprawiny do godz. 21.00)

Wesela w piątki od min. 150 osób* 
Wesela w niedziele oraz w dni powszednie od min. 100 osób*
*dotyczy TYLKO SALI WIDOKOWEJ
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Od 30 do 70 osób 
od 249 do 269 zł / osoba 

Od 30 do 70 osób  
189 zł od osoby

 Ӫ 6 dań gorących 

 ӪDeser

 Ӫ 10 przekąsek zimnych

 ӪBufet z owocami

 ӪWina w formie stołu szwedzkiego

 ӪBufet kawowy  
(kawa z ekspresu, herbata)

 Ӫ Soki owocowe, woda mineralna

 ӪNapoje gazowane

 ӪDekoracja za Młodą Parą

 Ӫ 4 dania gorące

 ӪDeser

 Ӫ 8 przekąsek zimnych

 Ӫ Soki owocowe, woda mineralna 

 ӪNapoje gazowane

 ӪBufet kawowy  
(kawa z ekspresu, herbata)

 ӪDekoracja za Młodą Parą.

KARCZMA

(Przyjęcie do północy, oferta nie uwzględnia 
apartamentu dla nowożeńców)


