Дорогі Молодята!
Комада Воздвиженського з радістю візьме на себе усі клопоти
з організації Вашого свята. Ми готові підтримати будь-яку Вашу ідею,
и хай Воздвиженський стане місцем, де виконуються усі Ваші мрії!
Головне, щоби Ваше весілля запам’яталося Вам чудовим та яскравим святом.
У новому сезоні весна-літо 2017 (травень – листопад) для Вас – усі романтичні формати у Воздвиженському!
- зізнання в коханні
- дівоч-вечірка
- парубоча вечірка з дегустаційним гриль-меню на панорамній терасі
- весілля у саду (камерний формат)
- річниця весілля
- хрестини Вашого первістка
Виберіть формат за своїи смаком, а ми потурбуємося про усі деталі:
- весільна церемонія та келих шампанського (від 250 грн./перс.)
- весільний бранч (від 750 грн./перс.)
- весілля – фуршет (від 1000 грн./перс.)
- розкішний весільний банкет (від 1700 грн./перс.)
* Умови по алкогольним напоям:
а) усі напої Замовника – сплачується корк фі 150 грн. за кожного гостя, кількість напоїв, міцність та об’єм не
обмежено.
б) усі напої замовляються у ресторані
Увага:
Для закриття банкетної зали сума замовлення повинна бути не меньше ніж 60000 грн., панорамної тераси
сума замовлення повинна бути не меньше ніж 50000 грн., для ресторану – не менше ніж 30000 грн.

Подарунки від готелю та ресторану при замовленні весільного меню:
Подарунки від готелю та ресторану:

- при замовленні банкетного меню від 50-ти персон: кап-кейки та імбирне печіво для кенді-бару
- при замовленні банкетного меню на суму від 50 000,00 грн.: сертифікат на романтичну вечерю на двох
- при замовлені банкетного меню на суму від 70 000,00 грн.: номер для Молодят
Усім Молодятам пропонуємо наші локації для 2 год. фотосессії (до 6 персон, з Вашим фотографом) а
також Сертифікат на святкування річниці весілля з 30% знижкою!

Ми пропонуємо наші локації в оренду для весільної церемонії:
- панорамна тераса - 3000,00 грн/год.
- сад - 2000,00 грн/год.
- внутрішній дворик – 2500,00 грн/год.
*Мінімальне замовлення – 2 год.
Ми також пропонуємо:
- виготовлення весільного торта Вашої мрії
- дегустацію весільного меню і торта з 50% знижкою
- допомогу у розробці сценарного плану та артистичного наповнення, а також координацію усіх послуг готелю
- стилізований декор номеру для Молодят у стилі Романтік, Фенсі або Ретро
- організацію музичного супроводу для весільної церемонії або романтичної вечері (арфа або струнний
квартет)
- декорування та святкове оформлення зали
- оренду чохлів для церемонії (30,00 грн/1 чехол)
- оренду дерев (300,00 грн/1 дерево) і кустарників (30 грн./куст)
Ми готові розглянути усі нестандартні побажання Замовника або організаторів свята, які не суперечать внутрішнім
правилам готелю та ресторану та правилам протипожежної безпеки. Детальну інформацію Ви можете отримати у
банкетинг-менеджера ресторану Тераса.

Правила для нашіх Гостей:
1. У разу використання власного обладнання Замовник повинен інформувати про його найменування та
кількість (у письмовому виді, не пізніше ніж за 3 робочих дня до проведення заходу). Останні зміни у
замовлення можуть бути внесені не пізніше ніж за 3 робочих дні до заходу.
2. Використання гучної музики та інших ефектів дозволяється до 23-00 у внутрішніх приміщеннях та до 22-00
на відкритих локаціях (садовий схил, тераса, внутрішній дворик та ін..). Замовник та його гості мають звільнити
залу не пізніше 24-00 (Оренда зали після 24-00: 2000,00 грн./год.) Використання барабанних установок на
відкритих локаціях заборонена.
3. Заборонено використання димових ефектів, феєрверків, вибухових предметів та ін.. у приміщеннях готелю та
на відкритих локаціях.
4. Оформлення банкетної зали (фітодизайн, шари та ін.) – оговорюється у індивідуальному порядку та
здійснюється виконавцем згідно до встановлених у готелі правил. Декорування відкритих локацій готелю
(схили, дворик, літня тераса) та сходів здійснюється тільки з письмового узгодження з адміністрацією. На
відкритих локаціях заборонено використання метафану, а також запуск повітряних кульок на садовому схилі
(вони заплутуються у кронах дерев).
5. Без узгодження з адміністрацією заборонено заносити продукти харчування та алкогольних напоїв, як
Замовником, так і його гостями, або залученими організаціями. У разі, якщо Замовник привозить торт / каравай,
він зобов’язаний представити відповідний сертифікат якості.
6. Фото- і відеоз’йомка на території готелю (за межами приміщення, де відбувається захід) здійснюється тільки з
письмового дозволу адміністрації готелю. Окрім подарункової фотосесії для Молодят, будь яка інша фото та
відео з’йомка здійснюється за додаткову платню.

7. По закінченні заходу Замовник зобов’язаний звільнити приміщення від свого майна, а також майна своїх
гостей та майна залучених організацій (подарунки, особисті речі, продукти, обладнання та ін..)
8. Надання додаткових приміщень для переодягання, а також надання знижок та ін.. здійснюється за розсудом
адміністрації.
9. Матеріальний збиток, причинений Замовником або його гостями, залученими організаціями компенсується
Замовником у повному обсязі.
10. ТОВ «Воздвиженський» не несе материальної відповідальності за збереження майна Замовника, його
гостей та залучених організацій.
Примітка: Умови бронювання, сплаты та ануляції проживання у готелі гостей заходу узгоджуються у відділі
проживання готелю.
Контактна особа:
Олена Сівак банкетинг-менеджер
тел.+38067 242 90 03, 044 585 99 60
banquet@vozd-hotel.com
www.vozd-hotel.com
Бутік-готель Воздвиженський вул.Воздвиженська 60 а,б

