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Cena menu proponowanego dla jednej osoby wynosi: 275 zł (1 dzień) + 75 zł (poprawiny)  
w 2023 r.

Powyższa cena dotyczy pakietu dwudniowego: wesele + poprawiny.

W przypadku organizacji 1-dniowego przyjęcia weselnego cena wynosi 290 zł w 2023 roku.

Menu można otrzymać drogą e-mailową lub osobiście od kierownictwa obiektu. 

Cechujemy się elastycznością oraz chęcią zrealizowania nawet najbardziej wyszukanych 
życzeń naszych gości, dlatego zaproponowane menu można modyfikować.

JAKI JEST KOSZT PAKIETU WESELNEGO?1

1. Dużą salą bankietową z możliwością podziału (za pomocą przesuwnych, dźwiękoszczelnych 
ścian) na dwie mniejsze.

Udostępnienie całej Sali Bankietowej bezpłatnie jest możliwe gdy w uroczystości bierze 
udział ponad 120 osób pełnopłatnych. W przypadku, gdy liczba gości wynosi 120 osób, 
istnieją poniższe możliwości:

• zorganizowanie uroczystości na połowie sali (oddzielonej ścianami przesuwnymi) bez 
ponoszenia kosztów wynajmu

• wynajem całości sali w cenie 7000 zł (w miarę dostępności, czyli jeśli w danym terminie 
nie ma rezerwacji na drugiej połowie sali)

2. Restauracją, w której można zorganizować mniejsze przyjęcie okolicznościowe (do 40 osób).

JAKIMI SALAMI DYSPONUJE NOWA BAŚŃ?2
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1. Sala Bankietowa Nowej Baśni oferuje różne możliwości ustawienia, zarówno przy stołach 
okrągłych jak i prostokątnych. W zależności od ułożenia i rodzajów stołów sala pomieści:

• na całej powierzchni sali: do 300 osób przy stołach prostokątnych, do 220 osób przy 
stołach okrągłych (22 stołów)

• na każdej połowie sali po jej przedzieleniu:  do 130 osób przy stołach prostokątnych,   
do 120 osób przy stołach okrągłych (12 stołów)

• w restauracji: do 40 osób przy stołach prostokątnych

Przy jednym okrągłym stole standardowo ułożona jest zastawa dla 10 osób (max 12). W 
zależności od liczby gości udostępniamy, taką liczbę stołów by przy każdym z nich siedziało 
po 10 osób, wówczas koszt udostępnienia stołów okrągłych wynosi 60 zł za stół. Na Państwa 
życzenie możemy przygotować stoły z zastawą na mniejszą liczbę gości, ale wiąże się to ze 
zwiększeniem ilości stołów oraz dopłatą 300 zł za każdy dodatkowy stół.

Przykład: jeśli przy jednym ze stołów chcemy by siedziało 8 osób to przy drugim możemy 
przygotować zastawę na 12 osób. Tym samym redukujemy potrzebę dodatkowego stołu oraz 
nie ponosimy dodatkowych kosztów. 

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA STOŁÓW?3

1. Dzieci do lat 3 otrzymują bezpłatne posiłki ze standardowego menu. Dzieci do lat 8 otrzymują  
posiłki z menu standardowego z 50% rabatem (rabat dotyczy I DNIA).

2. Nowożeńcy w dniu wesela otrzymują bezpłatnie luksusowy apartament (dotyczy tylko wesel 
powyżej 60 osób).

3. Goście weselni otrzymują rabat na wynajem pokoi w przeddzień,  
w dniu i dobę po weselu. Istnieje możliwość dokupienia śniadania w dniu poprawin.

W cenie zawarta jest podstawowa dekoracja:

• białe obrusy
• dekorację bufetów
• świeczniki
• serwety materiałowe

JAKIE SPECJALNE RABATY OFERUJEMY DLA GOŚCI WESELNYCH?

CZY CENA PAKIETU WESELNEGO OBEJMUJE DEKORACJĘ SALI?

4

5

Ilość osób: 92 (razem z Młodą Parą)
Stół Państwa Młodych: 6 osób
92 osób-6 osób = 86 osób
86 osoby/10 osób przy stole = 8,6
Udostępniamy 9 stołów
+ 1 Stół Młodej Pary

Ilość osób: 98 (razem z Młodą Parą)
Stół Państwa Młodych: 6 osób
98 osób - 6 osób = 92 osoby
90 osoby/10 osób przy stole = 9,2
Udostępniamy 9 stołów
+ 1 Stół Młodej Pary
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W cenie pakietu ujęte jest wino musujące, serwowane podczas powitania. Istnieje możliwość 
organizacji alkoholu (wódki) na stoły po stronie Zamawiającego, należy wówczas uiścić 
tzw. „opłatę korkową” w wysokości 3zł/osobę. Niniejszy alkohol Zamawiający dostarcza 
w przeddzień wesela celem schłodzenia i zabezpieczenia go w naszym obiekcie. Wszelkie 
alkohole kolorowe serwowane są na bufecie, gdzie dostępne będzie odpowiednie szkło, lód 
i cytrynka – koszt serwisu stołu alkoholowego wynosi 250zł.
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo każdorazowo prosimy o przedłożenie dokumentu 
źródła nabycia alkoholu, który dostarczają Państwo we własnym zakresie na przyjęcie.

Możliwy jest również zakup alkoholu w Nowej Baśni po preferencyjnych cenach, a który 
rozliczany jest według zużycia. Nie ma wówczas konieczności uciążliwego transportowania 
lub obawy, że alkoholu zabraknie bądź zostanie w nadmiernej ilości.

Organizacja wyrobów cukierniczych jak ciasto (pokrojone) i tort leży po stronie 
Zamawiającego. Nowa Baśń udostępnia w dniu wesela pomieszczenie chłodnicze na takie 
wyroby, wraz z usługą serwowania ciast i tortu. Tort podany jest w oprawie efektów świetlnych 
(race). Ze względu na Państwa bezpieczeństwo każdorazowo prosimy o przedłożenie 
dokumentu źródła nabycia wyrobów, które dostarczają Państwo we własnym zakresie na 
przyjęcie. Nie oferujemy usługi pakowania ciasta.

CZY KOSZT PAKIETU WESELNEGO ZAWIERA ALKOHOL?

CZY KOSZT PAKIETU WESELNEGO ZAWIERA WYROBY CUKIERNICZE?
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1. Gościom weselnym udzielany jest rabat na wynajem pokoi w przeddzień wesela, w dniu 
wesela jak i dzień po weselu:

• Nocleg: 85 zł/osoba (bez śniadania) w 2023 r.
• Śniadanie: 28 zł/osoba w 2023 r.  (serwowane w godzinach od 9.00 do 11.00)

Doba rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00 (w niedzielę). Zdanie kluczy 
pokojowych po godz. 12.00 skutkuje rozpoczęciem kolejnej doby. Istnieje możliwość 
uzgodnienia innej godziny, co w zależności od obłożenia obiektu każdorazowo ustalane jest 
indywidualnie z kierownictwem.

2. Nowożeńcy otrzymują bezpłatnie luksusowy apartament w dniu przyjęcia. Wyjątkowo 
istnieje możliwość wcześniejszego udostępnienia apartamentu Młodej Parze, jednak tylko 
wówczas, gdy nie jest on już wynajmowany przez innych gości. Nowa Baśń nie gwarantuje 
wcześniejszego bezpłatnego udostępniania apartamentu. Gwarancją jest jedynie wcześniejsza 
jego rezerwacja, wiążąca się z opłaceniem doby poprzedzającej (270 zł) dzień wesela .

JAKI JEST KOSZT NOCLEGÓW DLA GOŚCI WESELNYCH?8

Proponujemy:

• fontanna czekoladowa – wycena indywidualna
• słodki stół – 35 zł/osoba
• wiejski stół – 25 zł/osoba
• piwo lane – beczka 20 litrów 
• piwo butelkowe
• pokrowce na krzesła – 8 zł (I dzień) i 4 zł (II dzień)
• napis MIŁOŚĆ  – 400 zł (I dzień wesela) + 100 zł (poprawiny)

DODATKOWE OPCJE ROZSZERZENIA OFERTY NOWEJ BAŚNI?9



1. Ustalenie menu oraz pozostałych szczegółów powinno nastąpić do 30 dni przed uroczystością. 
Ostateczną liczbę gości na przyjęciu należy podać do 14 dni przed uroczystością.

2. Ostateczną liczbę noclegów dla gości weselnych należy podać do 30 dni przed przyjęciem. 
Prosimy także o dokonanie w tym czasie pełnej opłaty za wszystkie noclegi.

Rezygnacja z 20% wcześniej ustalonej liczby noclegów do 30 dni przed datą przyjęcia jest 
bezpłatna. Po tym terminie anulowane bądź niewykorzystane noclegi zostaną obciążone ich 
100% wartością.

3. Płatność za przyjęcie (poza noclegami) rozłożona jest na trzy etapy:

I. zadatek płatny do 14 zł dni po podpisaniu umowy: w wysokości 5000 zł   
       w przypadku uroczystości organizowanej na całej sali lub 3000 zł w przypadku                   
         uroczystości organizowanej na połowie sali

II. wpłata 50% wartości pełnego kosztu przyjęcia 14 dni przed przyjęciem weselnym.

III. wpłata pozostałej kwoty stanowiącej końcowe rozliczenie pomniejszonej  
         o płatność I (zadatek) i II - do 3 dni od daty przyjęcia weselnego.

 
4. Możliwość ewentualnego zwrotu zaliczki w razie odstąpienia od umowy może nastąpić 

jedynie w sytuacjach wyjątkowych i wymaga szczególnego rozpatrzenia okoliczności. Bardzo 
duży wpływ na podjętą decyzję ma ilość czasu jaka pozostała do uroczystości, jak również 
ocena szansy zorganizowania innego przyjęcia w danym terminie.

JAKIE SĄ WARUNKI REZERWACJI TERMINU I PŁATNOŚCI?10

Z CHĘCIĄ UDZIELĘ PAŃSTWU WYCZERPUJĄCYCH ODPOWIEDZI NA KAŻDE PYTANIE

MANAGER:   516 006 642  /  KONTAKT@NOWA-BASN.PL

NOWA BAŚŃ / SALA BANKIETOWO-KONFERENCYJNA / UL. PIŁSUDSKIEGO 40 / 48-303 NYSA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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