Aranżacje Weselne
Niewielki kościółek z XVI w. z bogatą renesansową amboną, ołtarzem,
chrzcielnicą i lożą kolatorską.
Proponujemy udekorowanie kapliczki przez profesjonalną florystkę kwiatami
Paostwa wyboru.

Związek zawarty na terenie parku z widokiem na jezioro, w romantycznie
udekorowanym namiocie z pewnością będzie wydarzeniem wyjątkowym i
niezapomnianym.
Cena wynajęcia namiotu: 2 000,- zł

Koncert muzyki klasycznej
Dla miłośników muzyki klasycznej istnieje możliwośd zorganizowania koncertu
fortepianowego w Zamkowej Sali Koncertowej.
Cena: 1 800,- zł

muzycznym
Zespół 3-osobowy
Cena: od 3 000,- zł
Zespół 7-osobowy
Cena: od 8 000,- zł
Zapewni Paostwu całkowitą oprawę muzyczną wesela począwszy od Garden
Party po południu, poprzez muzykę w kościele i na powitanie w Zamku do muzyki
tanecznej całego świata od Glenna Millera poprzez The Beatles, na własnych
aranżacjach współczesnych przebojów koocząc.

Pokazy Walk Rycerskich
Zostaniecie Paostwo powitani przez Wielkiego Mistrza: wystrzałami z armat i
hakownic ładowanymi czarnym prochem sporządzonym według średniowiecznej
receptury. W programie: prezentacja taoców dawnych, pojedynki rycerskie: na
półtoraręczne miecze, topory, kiścienie i korbacze, konkursy i zabawy rycerskie,
turniej kuszników.
Cena: od 5 000,- zł
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Uczta z pieczonym dzikiem na rożnie odbywa się w najstarszej części Zamku - zamkowej
winiarni piwnicznej -lub przy dobrej pogodzie nad Jeziorem Zamkowym. Dzik jest pieczony na
ogniu w całości według staropolskiej tradycji. Do pieczonego dzika serwujemy bufet
sałatkowy, pieczywo oraz pieczone ziemniaki.
W piwnicach zamkowych znajduje się także bar z napojami i alkoholem.
Cena (do 50 osób): 2 100,- zł

Kapela muzyczna do uczty z dzikiem
Oprawę muzyczną zapewnia profesjonalny zespół muzyki biesiadnej, stwarzając Paostwu
niepowtarzalną atmosferę wspólnej zabawy.
Cena: 1 200,- zł

Staropolska Uczta Rycerska
W programie: powitanie miodem pitnym ~ przebranie w tuniki rycerskie ~ ceremonia mycia
rąk w wodzie różanej.
Menu: wiejski chleb z domowym smalcem, kiszone ogórki, kaszanka, pasztet swojski,
wędzona makrela i smażony pstrąg, pieczenie, udziec wieprzowy w całości,
swojska kiełbasa i wędzony boczek, polewka staropolska, golonki, żeberka,
pieczone udka z kurczaka, ziemniaki okraszane boczkiem i w mundurkach,
biała kapusta zasmażana, kosz z owocami oraz ciasto z zamkowej kuchni.
Wąchanie tabaki. Wspólna wędrówka z pochodniami wokół Jeziora Zamkowego.
Cena: 107,- zł/ osobę (min. 40 osób)

Zamkowe Grillowanie
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym grillowaniu – na łonie natury, przy drewnianych
ławach, nad Jeziorem Zamkowym. Przy ognisku serwujemy kiełbaski
i mięso z grilla. Dla chętnych istnieje możliwośd własnoręcznego upieczenia kiełbasek
w ognisku. Szefowa kuchni oprócz menu z grilla proponuje: żurek, smażone ziemniaki oraz
Deser Rycerski. Bufet sałatkowy z różnorodnymi dodatkami, sosy do sałat i mięs doskonale
uzupełniają biesiadne menu.
Cena: 80,- zł/ osobę

-

Cena: 200,- zł/1 godz.

dyskoteka z DJ-em

Cena: od 2 000,- zł

Pokazy sztucznych ogni
Na zakooczenie Paostwa przyjęcia weselnego proponujemy fajerwerki,
które uświetnią wspólną zabawę.
Cena: 3 200,- zł
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