


Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Hotelem St. Bruno**** w Giżycku.  
St. Bruno****  to harmonijne połączenie historii z butikową aranżacją wnętrz.  

Pieczołowicie odrestaurowany średniowieczny zamek w Giżycku to idealne miejsce  
na organizację przyjęcia weselnego dla osób ceniących sobie elegancję, luksus i komfort. 

„Przez żołądek do serca”
Bazujemy na produktach lokalnych, sezonowych, w większości pochodzących  

z ekologicznych gospodarstw. Dzięki hojności otaczającej nas natury, na talerzu odnajdą 
Państwo dobrodziejstwa lasów, pól i jezior. Wczytujemy się w każdy składnik  

a następnie dajemy mu naturalnie oraz bez pośpiechu zaistnieć na Państwa talerzu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i organizacji przyjęcia weselnego  
w wyjątkowym miejscu.

www.hotelstbruno.pl



Aż trzy sale bankietowe do wyboru! 
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Pierwszą z sal jest przestronna, klimatyzowana Restauracja La Bibliotheque z wiecznie zielonym 
ogrodem zimowym oraz kameralną antresolą. Restauracja pomieścić może do 80 osób. Sąsiadujący  

z nią dziedziniec daje możliwość  stylowego zaaranżowania miejsca zaślubin. 

Na organizację większych przyjęć idealnie sprawdzą się klimatyzowane sale bankietowe:  
St.Bruno 1 i St.Bruno 2, urządzone w stylu lat 20-tych, z pięknymi freskami na ścianach  

i wielokolorowymi kolumnami. To doskonałe miejsce na przyjęcie nawet do 150 osób.

Od kwietnia do października funkcjonuje otoczona zielenią Oranżeria Portowa na ok. 150 os. Jest 
to duży oszklony budynek usytuowany tuż nad przy Kanale Łuczańskim, z malowniczym widokiem 
na zatokę portową. Przestronny taras doskonale sprawdza się jako miejsce zaślubin, tudzież jako 
miejsce na złapanie oddechu podczas szalonej zabawy weselnej. To również doskonałe miejsce na 

organizację poprawin.



Oranżeria portowa 
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130 os. 130 os.150 os.



Restauracja La Bibliotheque 
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80 os. 80 os.80 os.



Połączone sale St.Bruno  
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140 os. 130 os.140 os.



Pakiet weselny 
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ZAPEWNIAMY: 
• Wynajem klimatyzowanych sal weselnych
• Parkiet taneczny
• Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
•  Kompleksową aranżację i ustawienie stołów
• Obsługę kelnerską
•  Pokrowce na krzesła w 2 kolorach: złoty, biały
• Wydruk kart menu
• Nocleg dla Pary Młodej w noc weselną
•  Specjalne ceny na nocleg dla Gości weselnych
•  Dzieci do lat 4 menu weselne gratis, dzieci 5-12 lat 

oraz DJ, kamerzysta, orkiestra – 50% 
• Bezpłatny parking
• Opiekę doświadczonego managera

DODATKOWO PROPONUJEMY:
• Pakiet dla Pary Młodej na zabiegi w Medi.SPA
• Powitalne finger food 
•  Tort weselny - możliwe smaki: kremowy/śmietankowy,  

paryski, sułtański, masa cukrowa
• Test panel weselnych dań serwowanych z rabatem 50% 
• Stół wiejski
• Stół wędzonych i marynowanych ryb mazurskich
•  Pieczonego prosiaka z kaszą, warzywami i sosem wiśniowym
•  Stacje kulinarne z: pieczonymi indykami, łososiem, giczą wieprzową  

pieczoną w całości, deserami, smoothie oraz koktajlami owocowymi,  
naleśnikami i goframi z domową konfiturą, fontanną czekoladową,  
mazurskimi sękaczami

• Profesjonalnego animatora
• Pokaz sztucznych ogni lub pokaz laserowy
• Fire show
•  Możliwość zorganizowania poprawin w specjalnej cenie 

w sali weselnej, w formie grilla lub na statku
• Fotobudkę
• Lot balonem dla Pary Młodej z szampanem na pokładzie



www.hotelstbruno.pl



Ważne informacje 

www.hotelstbruno.pl

CO NAS WYRÓŻNIA:
•  Dedykowane menu dla dzieci oraz wegetarian, wege, gluten free itp
• Doskonała lokalizacja z terenem zielonym
•  Przeszklona Oranżeria Portowa z widokiem na Kanał Łuczański
• Tarasy widokowe z możliwością zaślubin
• Bliskość kościoła katolickiego – 200 m
•  Możliwość przypłynięcia Pary Młodej pod Oranżerię Portową
•  Butikowa Restauracja La Bibliotheque z otwartym dziedzińcem zamkowym
•  Sala bankietowa St. Bruno usytuowana w oryginalnych podziemiach zamku
• Prezent na I rocznicę ślubu 

WAŻNE INFORMACJE:

•  Przewidywany czas trwania przyjęcia weselnego do 10 godzin; 
każda następna rozpoczęta godzina płatna 500,00 zł

•  Przyjęcie i wycena możliwe jest od 70 osób, w przypadku zmniejszenia ilości 
– wycena indywidualna 



Cennik 
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POPRAWINY W SALI WESELNEJ, W FORMIE GRILLA LUB NA STATKU
Cena od 85 zł/os. (bufet uzup. 2h z napojami: kawa, herbata, woda, sok) 
12.00-17.00; każda następna rozpoczęta godzina płatna 500,00 zł

TORT WESELNY
Smaki do wyboru: kremowy/śmietankowy,  
paryski, sułtański, masa cukrowacena: 120 zł/kg 

POWITALNE FINGER FOOD (WYBÓR) 45 ZŁ/OS.
Antipasti: Szynka cotto, szynka crudo, salami picante, pancetta, lardo,  
mini capresse, papryczki, oliwki faszerowane.  
Tapas: szynka jamon serrano, mozzarella sticks, kalmary panierowane, 
bagietki z oliwą i pomidorami, oliwki hiszpańskie, gazpacho.

STÓŁ WIEJSKI (ARANŻACJA W CENIE) 55 ZŁ/OS. 
Wybór wędlin swojskich z własnej wędzarni (baleron, schab, boczek, po-
lędwiczka). Pasztety, ryby wędzone (pstrąg, sieja, sielawa, jesiotr, śledź), 
smalec wieprzowy ze skwarkami, ogórki kwaszone lub małosolne,  
marynaty (ogórki konserwowe, dynia, papryka, cebulka piklowana,  
buraczki w occie, grzyby w marynacie) 

PAKIET ALKOHOLI 50 ZŁ/OS. 
Wódka czysta 0,25l; wino stołowe białe lub czerwone 0,2l; piwo lane 0,2l

STACJE KULINARNE: 
•  z pieczonymi indykami, faszerowanymi kaszą, wątróbką  

i orzechami z sosem żurawinowym –  25 zł/os.
•  z pieczonym prosiakiem, podanym z kluskami i sosem 

miodowo-piwnym – 35 zł/os. 
•  z łososiem pieczonym w całości, serwowanym na zimno – 20 zł/os. 
•  z udźcem wieprzowym z kością, pieczonym  

w całościz kaszą i sosami – 25 zł/os.



Cennik słodkości 
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STYLIZOWANY BUFET SŁODKI – 25 ZŁ/OS.
• Kompozycja ciast
• Tartoletki z owocami
• Owoce filetowane/owoce w całości 

STYLIZOWANY BUFET SŁODKI – 35 ZŁ/OS.
• Kompozycja ciast
• Mono desery
• Tartoletki z owocami
• Owoce filetowane
• Sezonowe owoce w całości

STYLIZOWANY BUFET SŁODKI - 55 ZŁ/OS.
• Kompozycja ciast
• Praliny ręcznie robione
• Mono desery
• Tartoletki z owocami
• Bezy z kremem
• Owoce filetowane
• Sezonowe owoce w całości

STACJA (2H) –  7 ZŁ/OS.
• ze smoothie oraz koktajlami owocowymi 
•  z goframi z domową konfiturą, czekoladą, syropem klonowym, bitą śmietaną,  

owocami sezonowymi, bakaliami 
•  z fontanną czekoladową i dodatkami: owoce, paluchy ptysiowe, biszkopty, mini bezy, 
•  z mazurskimi sękaczami: w czekoladzie białej, czarnej, posypce, orzechach,  

czekoladowo-orzechowej 



Polecamy 
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WARTO SKORZYSTAĆ

•  Voucher na 200 zł do wykorzystania w Restauracji La Bibliotheque w dniu rocznicy ślubu
•  Profesjonalny animator – 250 zł/godz. – do 20 dzieci w wieku 4 - 12 lat
•  Pokaz sztucznych ogni lub pokaz laserowy – od 1500 zł 
• Fire show – od 3500 zł
• Fotobudka – od 800 zł
•  Lot balonem dla Pary Młodej z szampanem na pokładzie – 450 zł/os.
•  Usługi fotograficzne - Stukot - Katarzyna Zaleska - 609 992 102, e-mail: stukot@stukot.pl; www.stukot.pl
•  Makada Kreatywna Pracownia, grafika weselna (winietki, karty dań, zaproszenia, zawieszki) - Karolina Osmycka - 690 146 760; 

e-mail: biuro@makadapracownia.pl
•  Dekoracje kwiatowe - kościół, ślubna limuzyna, ogród weselny, sala bankietowa, stoły 
•  Hurtownia Paula - Beata Pupiałło - 504 077 950; Fb: Hurtownia kwiatów „Paula”
•  Zabytkowe samochody - VW T3 Westfalia, Triumph Spitfire, Citroen DS oraz samochód amerykańskiej armii Jeep Willys MUTT  

- Robert Pawłowski - 513 121 281
•  Wewnętrzne pokazy laserowe - Okazjonalne, wyjątkowe pokazy, które powstają przez połączenie muzyki z nowoczesną technologią wizualną. 

Są to autorskie projekty, które łączą show laserowe z grafiką , animacjami laserowymi i muzyką 
 - Dariusz Naworski tel. 510 069 388;  
www.lasery-numediapoland.pl



Kontakt 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z MANAGEREM
  
marketing@hotelstbruno.pl  
+48 87 732 65 04     
+48 87 732 65 16

Hotel St. Bruno****
ul. Św. Brunona 1 
11 – 500 Giżycko


