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Droga Młoda Paro,
Bardzo nam miło, że zwrócili Państwo uwagę na naszą ofertę. Mamy
nadzieję ,iż to właśnie my będziemy mogli umilić Państwu ten
wyjątkowy dzień .
Dzień ślubu jest jednym z najpiękniejszych dni w życiu każdej pary.
Odpowiednia organizacja , miejsce, lokalizacja oraz kuchnia nadają
charakter całemu wydarzeniu .
Są to szczegóły, które sprawiają, że goście przez lata wspominają
dane przyjęcie weselne. Nie jest łatwo znaleźć lokal, który idealnie
łączy w sobie te elementy. Na rynku jest mnóstwo restauracji i
hoteli, które prześcigają się w konkurencyjnych ofertach . Którą
wybrać ???
Jesteśmy w Krakowie.
Jest to piękne, inteligenckie a przede wszystkim historyczne miasto.
Turystom kojarzy się z rynkiem, Sukiennicami, a w szczególności
Zamkiem Królewskim na Wawelu. Organizując wesele w Krakowie,
warto zatem znaleźć miejsce, które będzie w jakiś sposób
podkreślało charakter tego miasta, spowoduje, że goście poczują
jego urok i piękno .
Restauracja Malecon w Hotelu Pod Wawelem zlokalizowana jest u
stóp Zamku Królewskiego na Wawelu.
To klimatyczne miejsce składa się z dwóch poziomów
restauracyjnych. Pierwszy na parterze, a drugi na szóstym piętrze.
Na najwyższym poziomie znajduje się również sala bankietowa,
która bezpośrednio połączona jest z tarasem widokowym. Jest to
najpiękniejszy taras w Krakowie, z którego można podziwiać
południowo-zachodnią panoramę miasta, wiekowy Wawel, tętniące
życiem bulwary przy zakolu Wisły oraz oddalone o 100 km Tatry.
Organizując wesele w naszej sali bankietowej, racząc się wyśmienitą
kuchnią, możesz podziwiać przez okna idealny zarys Zamku
Królewskiego i poczuć prawdziwy klimat miasta. Idealnie
przygotowane i obsłużone przyjęcie spowoduje, że tego wieczoru
będziecie Państwo jedynie dobrze się bawić i cieszyć swoim
szczęściem.
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Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji przyjęć
weselnych, które zawsze kończyły się pełnym zadowoleniem gości.
Wyśmienita kuchnia, profesjonalna obsługa, pełne zaangażowanie
kadry menedżerskiej oraz niezwykły klimat okolicy, gwarantują
wyśmienitą zabawę i wyjątkowe wspomnienia.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz
życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
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