
 Wyjątkowe wesele 
z niezwykłym widokiem 

na miasto..





SSamo serce miasta to idealne miejsce na przeżycie tego jedynego
 i wyjątkowego dnia w życiu.

Z przyjemnością i najwyższą starannością zespół Hotelu Rzeszów zaaranżuje dla 
Państwa ten dzień, by stał się niezwykłym 

i niezapomnianym wspomnieniem. 

Wieloletnie doświadczenie, możliwości logistyczne, 
jak i zadowolenie naszych dotychczasowych Gości pozwala nam spełnić niemal 

wszystkie życzenia Pary Młodej. 

Do każdego przyjęcia podchodzimy indywidualnie, służąc przy tym pomocą 
i inspiracjami co do aranżacji tego pięknego dnia. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.
 

Zespół Hotelu Rzeszów





Miejsce na Państwa wesele
Nasze sale swoją powierzchnią i komfortem pozwolą  na 

zorganizowane Państwa wymarzonego przyjęcia. Każda z nich 
daje możliwość stworzenia wyjątkowego klimatu z jedynym 
takim widokiem na Rzeszów, szczególnie urokliwym nocą.

 
Do dyspozycji posiadamy cztery sale weselne w zależności  od 
jej dostępności w danym terminie i wielkości organizowanego 

przyjęcia. Usytuowane są na II, IV i X piętrze
Hotelu Rzeszów i mieszczą od 20 do nawet 500 gości.





Dekoracje Sali balowej
Niepowtarzalny klimat tego dnia zapewniają oryginalne 

dekoracje, które wykonujemy indywidualnie 
na życzenie Pary Młodej. 

Są to nie tylko różnorodne kompozycje ze świeżych kwiatów 
na stołach ale też elementy podwieszane czy specjalne 
oświetlenie itp. w zależności od stylu wesela i motywu 

przewodniego. Wszystko po to by sala balowa na czas przyjęcia 
wyglądała jak najpiękniej. 

Indywidualne podejście do każdej organizacji wesela wraz 
z samodzielnym wykonaniem przez nas całego anturażu 

stworzy Państwa dzień jedynym w swoim rodzaju. 





Wyśmienita kuchnia
Szef Kuchni na tak wyjątkowy dzień przygotuje dla Państwa jak 
zawsze wyśmienite menu, w którym nie zabraknie wykwintnych 

pozycji jak i szlachetnych oraz tradycyjnych produktów. 
Wszystko to dopracowane w najmniejszym szczególe 

zostanie Państwu uroczyście zaserwowane oraz zaaranżowane 
w formie bogatych bufetów. 

Jako, że dysponujemy własną Cukiernią macie Państwo 
możliwość spełnić z nami swoje wszystkie słodkie marzenia 

dotyczące tego specjalnego dnia. Przygotujemy 
na tą okoliczność nie tylko spektakularny tort ale również 

przepiękny słodki stół kuszący smakiem i wyglądem.



Pakiety weselne

Dodatkowo pakiety zawierają:
- Apartament dla Pary Młodej

- Vouchery na kolację rocznicową
- Rabat na przyszłe przyjęcie rodzinne 10%

Proponujemy Państwu organizację wesela na podstawie czterech opracowanych przez nas 
pakietów cenowych do wyboru.  Zapewniamy jak zawsze profesjonalną obsługę i pomoc w kwestii 

zaplanowania  przyjęcia weselnego oraz opiekę profesjonalnego dekoratora. Dodatkowo 
dysponujemy również szeroką ofertą innych usług np. drink bar, live cooking, czy zapewnienie 

animatora dla dzieci Państwa Gości.



Pakiet  180 złotych / os.
Aperitif

Obiad uroczysty
Zupa, danie główne, deser

I kolacja
Zimna płyta

Sałatki
Napoje 

Kawa, herbata, soki owocowe 0,5l /os., woda 
mineralna, napoje gazowane 2 szt. /os.

Pakiet 240 złotych / os. 
Aperitif

Obiad uroczysty
Przystawka, zupa, danie główne, deser 

I kolacja
II kolacja
III kolacja

Zimna płyta
Sałatki
napoje

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna, 
napoje gazowane bez limitu

Bufet słodki 
Owoce filetowane 

Pakiet 210 złotych / os. 
Aperitif

Obiad uroczysty
Zupa, danie główne, deser

I kolacja
II kolacja

Zimna płyta
Sałatki
Napoje 

Kawa, herbata, soki owocowe 1l /os., 
woda mineralna, napoje gazowane 3 szt. /os.

Bufet słodkości

Pakiet 265 złotych / os.
Aperitif

Obiad uroczysty
Przystawka, zupa, danie główne, deser

I kolacja
II kolacja
III kolacja 

Zimna płyta
Sałatki
Napoje 

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna, 
napoje gazowane  bez limitu

Bufet słodkości
Owoce filetowane 

Stół wiejski
Tort weselny



Kamil ZiobroJakub Pałka

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub rezerwacji sali 
weselnej zapraszamy do kontaktu:

Hotel Rzeszów, al.Piłsudzkiego 44 , 35-001 Rzeszów

Kierownik ds. bankietów
+48 601 367 360 
restauracja@hotelrzeszow.com.pl

Manager ds. gastronomii
+48 693 501 880   restauracja@hotelrzeszow.com.pl


