Przyjęcie weselne
Będziemy zaszczyceni, jeśli to z nami
zechcą Państwo spędzić swój wyjątkowy
dzień. Dołożymy wszelkich starań, by żaden
szczegół

nie

był

zaniedbany

–

od

profesjonalnej obsługi, poprzez wyśmienite
menu,

na

przyjaznej

atmosferze

i

dodatkowych atrakcjach kończąc. Dzięki
temu Państwa goście długo nie zapomną
tego
każdej

wspaniałego
imprezy

wydarzenia.

Program

przygotowujemy

indywidualnie. Szczegóły oprawy i menu do
indywidualnych ustaleń na miejscu podczas
sympatycznej rozmowy z menagerem i
Szefem Kuchni.
Przyjęcia weselne i ceremonie zaślubin

Przyjęcie weselne
w sercu Stolicy
Reduta Banku Polskiego usytuowana w sercu
stolicy, w pobliżu Placu Teatralnego i
Starego Miasta, to doskonałe miejsce na
niepowtarzalne przyjęcie weselne.
Nasza Wielka Sala o powierzchni 360 m² i
wysokości 7 m, daje oprawę i zapewnia
komfort każdemu przyjęciu wznoszącemu
się ponad przeciętną, a historyczne
wnętrza,
dają
wręcz
nieograniczone
możliwości dla niezwykłych, nietuzinkowych
aranżacji.
Zapewniamy również szeroką gamę usług na
najwyższym poziomie.

Główne wejście do Reduty Banku Polskiego
widok od strony ulicy:

Współpraca
Do dyspozycji Państwa pozostaje Wielka
Sala na parterze (powierzchnia 360 m²,
długość 30 m, szerokość 12 m, wysokość 7
m), idealna na przyjęcia od 100 do 220
osób.

W ramach wynajmu zapewniamy m.in.:
●
przygotowanie obiektu, Wielkiej Sali
i foyer do uroczystości;
●
doświadczoną obsługę, która zadba
o komfort gości,;
●
białe zasłony w oknach;
●
scenografię
wnętrza
światłem
(podświetlenie filarów Wielkiej Sali,
reflektorami typu LED);
●
górne oświetlenie (6 żyrandoli);
●
stoły z białymi obrusami;
●
krzesła z białymi pokrowcami;
●
dyskretną i fachową ochronę dwóch
osób;
●
toalety z serwisem sprzątającym;
●
szatnię z obsługą.

Główne wejście do Reduty Banku Polskiego
Dekoracja na przyjęcie weselne

widok od strony ulicy:

Dodatkowo
Oferujemy Państwu również kompleksową
pomoc w organizacji uroczystości oraz
dodatkowy serwis i usługi, m.in.:
●

●
●
●
●
●
●
●

dekorację wejścia do budynku,
foyer, Wielkiej Sali, stołów, bufetów
i krzeseł oraz scenografię;
usługi
florystów,
dekoracje
kwiatowe i rośliny w donicach;
rzeźby lodowe;
zastawę
stołową,
platerowane
sztućce;
bankietówki, serwetki;
oprawę muzyczną;
występ śpiewaków czy piosenkarzy
oraz pokazy taneczne;
wodzirejów, konferansjerów i liczne
atrakcje
Dekoracja na przyjęcie weselne

Dodatkowo
Oferujemy także kompleksową pomoc w
organizacji uroczystości oraz dodatkowy
serwis i usługi, m.in.:

●
●

●
●
●

zaproszenie dowolnej celebrytki czy
celebryty;
obsługę techniczną (nagłośnienie,
ekrany,
projektory,
podesty
sceniczne, parkiet do tańca);
oświetlenie wielokolorowe wnętrza i
budynku z zewnątrz;
profesjonalną obsługę kelnerską
również kelnerów;
open bary w rękach barmanów,
będących laureatami konkursów,
serwujących wyszukane trunki i
napoje
z
naszych
obficie
zaopatrzonych
piwnic.

Aranżacja Sali Głównej na przyjęcie weselne

Dodatkowo
●
●
●
●

●

●

przygotowanie, druk i wysyłka
zaproszeń;
plan i oznaczenia stołów, wizytówki,
karty menu itp.;
usługi fotograficzne i filmowe;
usługi
wizażystów,
fryzjerów,
jubilerów, grawerów, krawców,
salony
sukien
ślubnych,
wypożyczalnie fraków, żakietów itp.
ślub cywilny (wydajemy zgodę na
ceremonię,
składaną
wraz
z
wnioskiem do USC o udzielenie ślubu
poza urzędem);
wynajem ślubnej limuzyny, aut
retro,
taksówek,
mini-busów,
autokarów,

Dekoracja na przyjęcie weselne

Dodatkowo

●
●
●
●
●
●
●
●

odbiór gości z Dworca Centralnego
lub z lotniska Okęcie;
rezerwacje hotelu dla młodej pary i
gości np. Bristol, Mazowiecki;
dowóz gości z Reduty do hoteli;
księgę gości, podziękowania i
upominki dla rodziców i gości;
opiekę do dzieci;
wieczory panieńskie i kawalerskie;
poprawiny;
podróż poślubną.

Aranżacja słodkiego bufetu

Zapewniamy

Proponujemy
Państwu
wiele
wzorów
ustawienia stołów, w tym:
●
tradycyjny stół weselny,
●
eleganckie okrągłe stoły dla ośmiu
lub dziesięciu osób.
Przygotowujemy również stoły dla dzieci.
W sezonie wiosenno-letnim do dyspozycji
Gości pozostawiamy ogródek na zewnątrz
budynku.
Ponadto proponujemy wynajęcie ustronnego
miejsca, wyposażonego w kanapę i fotele na
1-szym piętrze, do wykorzystania np. na
garderobę.

Aranżacja stołu weselnego w Sali Głównej

Pakiet weselny
Na to wyjątkowy dzień przygotowaliśmy dla
Państwa pakiety weselne, w których
oferujemy m.in.:
●
●
●
●
●
●
●

tradycyjne powitanie Młodej Pary
chlebem i solą;
powitanie Gości lampką musującego
wina;
kreacje kulinarne opracowane przez
kucharzy i cukierników;
bogaty wybór przekąsek i sałatek;
bufet z ciastami, paterami owoców,
deserami,
bufet kawowy z wyborem kaw i
herbat wielosmakowych,
soki owocowe, napoje gazowane i
niegazowane.

Główne wejście do Reduty Banku Polskiego

Oferujemy również
Oferujemy
Państwu
bogaty
doskonałych tortów weselnych.

wybór

Dodatkowym wzbogaceniem menu mogą być
m.in.:
●
stół staropolski, bufet wiejski;
●
stół z owocami morza i ryb, bufet
sushi;
●
dzik czy prosię pieczone w całości;
●
faszerowany łosoś na postumencie;
●
czekoladowa fontanna;
●
fontanna z ponczem;
●
candy bar;
●
stacja live cooking;
●
food carving.

Uwzględniamy indywidualne sugestie i
życzenia dotyczące menu, alkoholi i
napojów.
Oferujemy
również
bogate
menu
wegetariańskie.
Dla dzieci do lat 12 mamy specjalne menu i
zniżkę 50%.

Bar

Serdecznie
zapraszamy!
Reduta Banku Polskiego
ul. Bielańska 10
00-085 Warszawa
www.reduta.pl

e: reduta@reduta.pl
t: +48 22 8263509

