ВЕСІЛЛЯ ТА ВЕСІЛЬНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ МОЛОДЯТ
ВЕСІЛЛЯ – це подія, яка є однією з найважливіших у житті кожної людини та вимагає
особливої уваги до усіх деталей. Процес підготовки до свята – нелегкий, втім, весільні клопоти
завжди приємні. Закохані розуміють, що невдовзі їх чекає незабутній, найщасливіший день у
житті, день, коли вони офіційно створять сім’ю. Перше завдання у підготовці до весілля –
визначити місце проведення для святкування.
Найпоширенішим варіантом і досі залишається ресторан, бо весілля в ресторані – це дуже
зручно, тим паче, коли у закладі є готельні номери!
Якщо Ви ще шукаєте красиве і зручне місце для весілля, пропонуємо звернути увагу
НА ЗАМІСЬКИЙ СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКС «BOREMEL HILLS».

НА ТЕРИТОРІЇ «BOREMEL HILLS» МОЖНА ПРОВЕСТИ:
ОФІЦІЙНУ ВЕСІЛЬНУ ЦЕРЕМОНІЮ;
ФОТОСЕСІЮ;
ВЕСЕЛЕ ТА СМАЧНЕ СВЯТКУВАННЯ;
НЕЗАБУТНЮ ШЛЮБНУ НІЧ;
ФОТОСЕСІЮ «LOVE STORY»;
РАНОК НАРЕЧЕНОЇ/НАРЕЧЕНОГО;
ПАРУБОЧУ ВЕЧІРКУ;
ДІВИЧ-ВЕЧІР.

КІЛЬКА ПРИЧИН, ЧОМУ ДЛЯ ВЕСІЛЛЯ ВАРТО ОБРАТИ
«BOREMEL HILLS»:
РЕСТОРАН ТА ТЕРИТОРІЯ «BOREMEL HILLS»
До Ваших послуг:


Простора банкетна зала площею 145 м2 без колон з дизайнерським ремонтом, де

може комфортно розміститися 150 гостей (або 200 Гостей у форматі фуршету);


2 бари;



Відокремлений зал для дискотеки, роботу якого забезпечують професійні фахівці зі

звуку та світла;


24 сучасних готельних номерів у стилі «модерн»;



Красива територія з ландшафтним дизайном;



Стаціонарна кована альтанка (для молодят) та простора площа перед

альтанкою для розміщення Гостей під час виїзної весільної церемонії (розмір 7,6*10м);


Паркінг під охороною до 50 автомобілів;



Послуги Банного комплексу (баня з віниками та чани) для відновлення сил після

запального дійства.

ПОДАРУНОК ВІД «BOREMEL HILLS» - ВЕСІЛЬНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ МОЛОДЯТ
Молодятам безкоштовно надається номер у готельному комплексі «BOREMEL HILLS»
з можливістю пізнього виїзду (до 18:00).
Також закохані отримають у подарунок охолоджене шампанське і фрукти.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МЕНЮ ДЛЯ КОЖНОГО СВЯТА
Шеф-кухар Закладу «BOREMEL HILLS» ВІТАЛІЙ КРАВЧУК допоможе Замовникам
скласти меню для свята із запропонованих банкетних страв, які, сподіваємось, чудово підійдуть
для весілля як у європейському, так і в українському стилях.
ВАЖЛИВО!
Мінімальне замовлення на весілля з Меню кухні від 850 грн на одного Гостя (від 50 гостей).
На горілку, шампанське, вино з М еню ба ру діє спецп ропозиція, п роханн я уточню вати
ціни у Ад мін істратора .

ПОПЕРЕДНЯ ДЕГУСТАЦІЯ ВЕСІЛЬНОГО МЕНЮ (БЕЗКОШТОВНО)
Шеф-кухар «BOREMEL HILLS» особисто запропонує для дегустації Замовникам деякі банкеті
страви, які плануються на святі після внесення завдатку. Отже, Ви зможете краще відчути усю
палітру смаку та переконатися, що склали ідеальне меню для свята.

ГАЛА-ВЕЧЕРЯ
Ресторан «BOREMEL HILLS» готовий організувати свято у форматі «гала-вечері» - салати, закуски
та гарячі страви подаються порційно протягом усього вечора.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Працівники Комплексу «BOREMEL HILLS» повністю забезпечують обслуговування банкету,
фуршету та повноцінне харчування Гостей, яке попередньо узгоджене з Замовниками.
Вартість банкетного обслуговування – 10% від суми вказаної в чеки.

ГОТЕЛЬ
Готель «BOREMEL HILLS» налічує 24 готельних номерів категорії «покращений стандарт» та
«напівлюкс», які виконані у стилі «модерн».

ВИЇЗНА ВЕСІЛЬНА ЦЕРЕМОНІЯ НА ТЕРИТОРІЇ «BOREMEL HILLS»
(якщо банкет у «BOREMEL HILLS»)
Весільна церемонія на свіжому повітрі – це завжди урочисто та атмосферно.
За звичай, її проводять на початку весілля або ввечері під зоряним небом, у світлі ліхтарів.
Час обирають самі молодята.
На території Комплексу «BOREMEL HILLS» облаштоване затишне місце для весільної церемонії
просто неба, де розташовується справжній витвір ковальського мистецтва – СТАЦІОНАРНА
КОВАНА ВЕСІЛЬНА АЛЬТАНКА.
Ми також надаємо безкоштовно:
- Стільці Гостям (розкладні білого кольору – до 50 шт.);
- Кований дарувальний столик (без декору);
- Ковані підставки для квітів;
- Кована стійка для Плану розсадки Гостей в ресторані;
- Сервірувальний столик для подачі весільного торту.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВЛЕННЯМ ТА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ
- Весільний торт з урочистою подачею на сервірувальному столі;
- Кенді-бар (до 21 виду солодощів);
- Тематичні столи за межами банкетної зони (козацький, пивний, фруктовий);
- Окремий фуршетний стіл з легкими закусками та Welcome Drinks.

ОКРЕМИЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК «BOREMEL HILLS»
Для комфорту Ваших Гостей на Вашому святі «BOREMEL HILLS» пропонує скористатися
окремою залою для дискотеки (до 90 осіб), яка з’єднана з банкетним залом просторим
коридором-галереєю.
Музика дозволяється до 23.00 год.
Вартість оренди окремого залу - 7000 грн (включена вартість технічної підтримки фахівцями зі
звуку та світла). Якщо Ви бажаєте продовжити роботу танцювального майданчику після 23:00,
вартість такої послуги - 2 0 0 0 грн/година.
Дозволяється музика Замовника, наддамо безкоштовно професійну технічну підтримку
фахівцями зі звуку та світла.
Вартість роботи Dj та ведучого – договірна.

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
- Проектор та Екран (3х4м) у банкетній залі: вартість – 200 грн/година;
- Комплект аудіоапаратури у банкетній залі (2 колонки, 2 мікрофони, мікшерний пульт
YAMAHA) вартість 2000 грн/5 годин.

ТРАНСФЕР
Пропонуємо за необхідності скористатися послугами комфортабельного пасажирського авто
(до 19 осіб) марки Volkswagen Crafter за маршрутом, що попередньо обумовлюється.
НАДАМО ПІДТРИМКУ:
в організації деталей свята;
при оформленні залу / території.
ЗАПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ ПАРТНЕРІВ «BOREMEL HILLS»:
Весільні ведучі;
Церемоніймейстр;
Музичний супровід (кавер-гурт, музиканти, сольні виконавці, DJ);
Фотограф;
Флористика;
Декор залу ресторану, території, стаціонарної кованої альтанки та гостьової зони для
весільної церемонії.

КРАСИВЕ ВЕСІЛЛЯ – ЦЕ КРАСИВИЙ ПОЧАТОК НОВОГО ЖИТТЯ!
Мінімальна сума замовлення на одного Гостя - від 750
грн

