


Dlaczego ślub w CEGLARNi jest inny

1. Nie łączymy wesel. U nas może odbywać się tylko jedno wesele pomimo tego iż są trzy sale. Zapewnia 
to prywatność i możliwość przygotowania imprezy bez niepotrzebnych stresów.

2. Prawdopodobni jako jedyna stodoła posiadamy ogrzewanie i chłodzenie
3. Dzięki izolacji dachu stodoła nie nagrzewa się latem a w chłodne dni utrzymuje temperaturę. W 

naszym kapryśnym klimacie jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego komfortu na twojej 
imprezie. W tym roku pierwsze wesele mieliśmy w pierwszy weekend kwietnia a kończymy w 
listopadzie.

4. Posiadamy trzy sale gdzie mogą odbywać się imprezy co uniezależnia nas od nieprzewidzianych 
warunków pogodowych. W przypadku deszczu można zrobić tak samo ciekawy ślub cywilny w 
mniejszej stodole

5. Możliwość przenocowania do 80-100 osób (2-3- 4 osoby w pokoju)
6. Dodatkowe źródło prądu oraz wody. Wyobraź sobie wesele bez prądu lub wody. U nas nie ma takiej 

możliwości.
7. W odróżnieniu od niektórych sal posiadamy 3 toalety po 4 stanowiska
8. Posiadamy specjalne miejsce w dworku na szykowanie się do ślubu
9. Organizujemy imprezy od A do Z (miejsce, catering, dekoracje)

prywatność, komfort, pewność, wygoda, kompleksowość, CEGLARNiA



Sala weselna i Menu

Wynajmujemy obiekt na wyłączność co 
znaczy że nie łączymy wesel.
Dysponujemy 2 stodołami w których można 
organizować wesela.
1. Sala średnia – Stodoła przylegająca do 

pensjonatu wyposażona w chłodzenie i 
ogrzewanie. Połączona jest korytarzem 
z Jadalnią pensjonatu co pozwala na 
organizacje imprezy do 140 osób

2. Sala duża - Duża stodoła do 220 osób 
działająca od maja do listopada

Cena wynajmu Sali uzależniona jest od dnia i 
terminu wesela. 

▪ Piątek – 5500
▪ Sobota – 7500
▪ Sobota + Niedziela - 8500
▪ Poza sezonem, dni poza świąteczne i 

pracujące - 4000 

Koszt menu 230 PLN/osobe
dzieci do 7 lat 50%, cena obejmuje korkowe,media



Noclegi

Dysponujemy 25 pokojami 2,3,4
osobowymi z możliwością wstawienia
dostawki w każdym. Do tego istnieje
możliwość noclegu w większych salach lub
w zaprzyjaźnionym hotelu w okolicy.
Jesteśmy w stanie zapewnić nocleg na
miejscu dla max 80 - 90 osób.

Koszt 230 PLN za pokój dwuosobowy
Dostawka 80 PLN



Ślub Cywilny, Humanistyczy

Na terenie CEGLARNi istnieje możliwość zrobienia
ślubu cywilnego lub humanistycznego.
Posiadamy 5 ha terenu z wieloma miejscami
idealnymi na taką uroczystość. Dzięki temu że
posiadamy kilka budynków jesteśmy
uniezależnieni od pogody i ślub może odbyć się w
mniejszej stodole.
Za ślub cywilny nie pobieramy opłat chyba że para
młoda chce abyśmy go przygotowali. Wtedy
wyceniamy przygotowanie indywidualnie.



Usługi dodatkowe

▪ SŁODKI/SŁONY STÓŁ - oferujemy ciasta i słodycze dla dzieci i dosrosłych
▪ BARMANI i BAR W ofercie posiadamy wykwalifikowanych barmanów którzy zapewnią perfekcyjną obsługę twojej imprezy.
▪ DEKORACJE- istnieje możliwość zamówienia u nas wystroju Sali który idealnie wpasuje się w styl CEGLARNi. Posiadamy własny ogród kwiatowy z którego

świeże kwiat
▪ ATRAKCJE

▪ Foto Budka
▪ Sztuczne Ognie – jedną z atrakcji w trakcie przyjęcia jest pokaz sztucznych ogni. Są to 2 minuty
▪ Ruchome ognisko –
▪ Napis LOVE

▪ Komis Alkohol – w ostatnim roku pary młode narzekały na logistykę związaną z alkoholem. Czasami kupowali za mało alkoholu lub jednego za dużo a
drugiego za mało i pojawiał się problem w trakcie wesela. Często aby tego uniknąć kupowali za dużo wszystkiego i zostawali po weselu z np. 40 butelkami
wódki lub wina. Potem trzeba było ten alkohol z powrotem przewozić do domu. Sam transport alkoholu do nas trwał często jeden dzień. Trzeba było
jeździć po sklepach i nosić kartony zamiast szykować się do wesela. Dlatego wprowadziliśmy model komisu. Mogą Państwo kupić od nas w cenach
zbliżonych do hurtowych alkohol i napoje po czym po weselu odkupujemy nie otwarte produkty. Zaoszczędzi to Państwu czasu i pieniędzy związanych z
nadmiernymi zakupami. A jeśli w trakcie wesela zabraknie czegoś informujemy Państwa o tym i jest pod ręką.




