


Wspólnie tworzymy niezapomniane chwile...



20 zł



700 zł



Ślub w plenerze

Biały dywan, lampiony          Dekoracja kwiatowa           35 krzeseł dla Gości           Altanka ślubna, nagłośnienie
             

Kompleksowo zajmujemy się organizacją ślubu cywilnego lub humanistycznego w plenerze.

Pragniemy poinformować, iż Państwo Młodzi samodzielnie dokonują wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Starym Mieście, aby uzyskać zgodę na organizację ślubu poza urzędem. 
Kontakt:  +48 63 24 16 216. 

Dodatkowe krzesła chiavari - 15 zł/szt.
Dodatkowo proponujemy bankiet przez rozpoczęciem przyjęcia, który umili Gościom oczekiwanie na uroczystość.



Kapliczka ślubów

Na malowniczym terenie Skansenu,
znajduje się romantyczna kapliczka. 

Zapach drewnianej architektoniki 
z przepięknymi witrażami, zlokalizowanej
na wyspie, otoczonej wodą to perfekcyjne
miejsce na powiedzenie sobie „tak”.

Pragniemy poinformować, iż Państwo
Młodzi samodzielnie dokonują wszelkich
formalności związanych z organizacją ślubu
w kaplicy.

Koszty wynajęcia kapliczki wynosi 2000 zł.
Kwota nie zawiera dekoracji. 



Stoły tematyczne

Stół staropolski                   Stół z pizzą                       Stół sushi                          Stół śródziemnomorski 
             

Rozszerzenie stołów tematycznch

Ryby wędzone: 
Jesiotr 250 zł/kg/ Pstrąg 150 zł/kg/ Węgorz - 395 zł/kg / Karp w dzwonkach - 140 zł/kg
Minimalne zamówienie jednego rodzaju ryby to 4 kg.

Bigos staropolski ze śliwkami i grzybami 9 zł
Flaki 8 zł
Deska serów 350 zł/szt.
Warzywa w słupkach z hummusem 8 zł 



Prosecco Cart to unikatowa i
niezapomniana atrakcja na przyjęcie
weselne lub poprawiny, która zapadnie
w pamięci każdego na długo! 

Prosecco Cart

24 litry włoskiego wina
musującego 
kieliszki szklane
zestaw 3 smakowych syropów
owoce

Bubble love - 1750 zł

Dolce vita - 2550 zł

24 litry włoskiego wina musującego
24 litry włoskiego białego lub czerwonego
wina 
kieliszki szklane
zestaw 3 smakowych syropów
owoce

Dodatkowo

24 litry wina musującego, białego, czerwonego
lub różowego - 950 zł

Owoce sezonowe - 150 zł
Lemoniada owocowa - 200 zł

Aperol Spritz (2x0,7l Aperol, woda gazowana 
i pomarańcze) 450 zł 

Koktajle na bazie prosecco-
wycena indywidualna



Bankiet przed

przyjęciem
Umil swoim Gościom
oczekiwanie na uroczystość.

Prosecco 
Woda
Napoje
Przekąski typu finger food
serwowane przez kelnerów

Stacja live cooking
Live cooking, czyli gotowanie na żywo przez naszego Szefa Kuchni to dodatkowe
urozmaicenie weselnego menu 
i atrakcja w jednym.
Live cooking to świetne show, a przede wszystkim uczta dla zmysłów i podniebienia. 

makaron tagliatelle z pomidorami San Marzano, czosnkiem, maślanym sosem, natką
pietruszki i serem Grana Padano z krewetkami - 45 zł
pierś z kurczaka - 22 zł
trio skansenowych pierogów - 27 zł  
siekany tatar na miejscu i doprawiony wedle życzenia gości
polska wołowina/marynowane grzyby/cebula/ogórek 
łosoś norweski / kapary / cebula / ogórek / wasabi 35 zł

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i propozycje



Szachy ogrodowe

Meble ogrodowe
Stoły koktajlowe

Grilanda świetlnaDekoracje kwiatowe

Klimatyczny taras - strefa relaksu

Miejsce relaksu, leżaki dla Gości
Koce dla Gości na chłodniejsze noce

Napis LOVE

Uprzejmie informujemy, że w przypadku nie wynajęcia strefy relaksu na
wyłączność, taras traktowany jest jako osobne miejsce do
zagospodarowania przestrzeni na terenie obiektu. 
Może być sytuacja, że będzie wykorzystany przez innych gości obiektu 
np. na kolację lub obiad rodzinny. 



Dekoracje

Złote podtalerze 5zł

Fotele boho peakcock
250 zł/szt.

Zakochani 200 zł
Ścianka 300 zł
Dekoracja ścianki od 300 zł

Dekoracje kwiatowe 
od 270 zł/szt





Atrakcje

Latający tort

Mercedes klasy S 
z 1971 roku. 

Witanie Gości w strojach
Łowickich Zwiedzanie skansenu

z przewodnikiem





Plener ślubny to niezapomniana okazja do subtelnych,
romantycznych ujęć w wyjątkowo urokliwym miejscu.
Sesja zdjęciowa w naszym Skansenie to wyjątkowa pamiątka na
kolejne lata  życia we dwoje.

Sesja w plenerze



Do zobaczenia!
/skansenbicz

/skansen_bicz


