
   

 

 

    

Zorganizuj Wesele Twoich marzeń 
w Hotelu  Biały Dwór 

 
 

Hotel Biały Dwór w Okunince nad Jeziorem 
Białym... 
 

to nowoczesny, ekskluzywny, butikowy obiekt położony na Pojezierzu  Łęczyńsko - Włodawskim nad 

pięknym Jeziorem Białym. 

Jego charakter podkreśla stylowy i elegancki wystrój sal bankietowych oraz bardzo wysoki 

standard  pokoi. 

Każde przyjęcie traktujemy indywidualnie, tak aby ten ważny dla Państwa dzień był jedyny                     

w swoim rodzaju. Cechuje nas duże doświadczenie i profesjonalizm, jesteśmy elastyczni, nie ma dla 

nas rzeczy niemożliwych. 

Działamy z pasją. Wiemy, co robimy i dlaczego. 
Chcemy spełniać Wasze marzenia! 



   

 

 

Dysponujemy: 

 Salą Kominkową – na 60 osób 

 Salą Bankietową – 210 osób 

 Restauracją – 60 osób     

 Salą Konferencyjną – 250 osób 

 

W  cenie menu (150 zł/osoba) otrzymują  
Państwo: 

 5 dań gorących serwowanych 

 owoce 

 14 rodzajów zimnych przekąsek 

 dodatki: pieczywo, masło, pikle, sosy-bez ograniczeń 

 napoje zimne (Pepsi, napoje owocowe, woda)-bez ograniczeń 

 napoje gorące (kawa, herbata)-bez ograniczeń 

 dekoracja sali weselnej 

 wynajem klimatyzowanej sali 

 bezpłatny parking 

 



   

 

 

W  cenie menu (165 zł/osoba) otrzymują  
Państwo: 

 
 6 dań gorących serwowanych 

 owoce 

 deser 

 15 zimnych przekąsek 

 dodatki: pieczywo, masło, pikle, sosy-bez ograniczeń 

 napoje zimne (Pepsi, napoje owocowe, soki, woda)-bez ograniczeń 

 napoje gorące (kawa, herbata)-bez ograniczeń 

 dekoracja sali weselnej 

 wynajem klimatyzowanej sali 

 bezpłatny parking 

 

 

 

W  cenie menu (180 zł/osoba) otrzymują  
Państwo: 

 6 dań gorących serwowanych 

 ciasta, owoce 

 deser 

 16 zimnych przekąsek 

 dodatki: pieczywo, masło, pikle, sosy-bez ograniczeń 

 napoje zimne (pepsi, napoje owocowe, woda)-bez ograniczeń 

 napoje gorące (kawa, herbata)-bez ograniczeń 

 dekoracja sali weselnej 

 wynajem klimatyzowanej sali 

 bezpłatny parking 

 

 



   

 

 

W  cenie menu (199 zł/osoba) otrzymują  
Państwo: 

 
 TORT WESELNY 

 wódka (pół litra na parę) 

 6 dań gorących serwowanych 

 ciasta, owoce 

 deser 

 16 zimnych przekąsek 

 dodatki: pieczywo, masło, pikle, sosy-bez ograniczeń 

 napoje zimne (pepsi, napoje owocowe, woda)-bez ograniczeń 

 napoje gorące (kawa, herbata)-bez ograniczeń 

 dekoracja sali weselnej 

 wynajem klimatyzowanej sali 

 bezpłatny parking 

Możemy na Państwa życzenie  stworzyć indywidualne menu  np. w stylu włoskim. 



   

 

 

 

W prezencie od Hotelu dla Państwa Młodych: 

 chleb weselny na powitanie Nowożeńców 

 powitalna lampka wina musującego dla Gości 

 pokój dla Pary Młodej z łożem małżeńskim, butelką wina musującego i koszem owoców 

 śniadanie dla Nowożeńców serwowane do pokoju (na życzenie) lub w restauracji 

 prezentacja multimedialna z zdjęciami Państwa Młodych 

 

Zapewniamy…. 

 indywidualną opiekę konsultanta ślubnego już od momentu złożenia rezerwacji 

 pyszne menu 

 profesjonalną obsługę 

 możliwość korzystania z własnego alkoholu  

 komfortowe pokoje hotelowe, wyposażone w : telefon, TV , przewodowy Internet 

 pokoje dla Gości weselnych w specjalnej cenie 

 transport Gości weselnych – cena do uzgodnienia 

 możliwość zorganizowania poprawin 

 

 

Nocleg bez śniadania/ze śniadaniem dla 

Gości weselnych: 

Pokój 1-osobowy- 90/110zł/doba 

Pokój 2-osobowy-140/180zł/doba 

Pokój 3-osobowy-190/ 250zł/doba 

 

Dostawka-50/60zł/doba 

 

Nocleg w domkach 40 zł od osoby. 



   

 

 

 

 

 

Dodatkowo  płatne atrakcje: 

 stół wiejski 

 pieczone prosię serwowane przez Szefa Kuchni 

 fontanna czekoladowa 

 obsługa barmańska 

 pokaz barmański 

 fotobudka 

 wypuszczanie balonów z helem 

 pokaz sztucznych ogni 

 karykaturzysta przygotowujący portrety gości 

 dodatkowe dekoracje kwiatowe 

 profesjonalna opieka (animatorka) dla dzieci wraz  

 z zorganizowaniem im czasu, osobny poczęstunek z miejscem zabaw 

 sesje zdjęciowe w wykonaniu profesjonalistów w plenerze 

        I wiele innych… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

W prezencie dla 
Państwa Młodych! 

 

 10% rabatu na organizację chrzcin 

 

Spełnienie Waszych marzeń 
to nasza wielka pasja… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Biały 

Dwór  


