
I żyli długo i szczęśliwie...

Wesele w chmurach z Holiday Inn Gdańsk - City Centre



I żyli długo i szczęśliwie...

Wesele można zorganizowa� w wielu r�żnych

miejscach, ale tylko w Holiday Inn Gda�sk - City Centre

możesz zorganizowa� wesele w chmurach. 

 

Nasz hotel został zaprojektowany tak, by spełni�

najbardziej wyszukane oczekiwania. 

 

Każdy aspekt przyjęcia, od wykwalifikowanego

serwisu, poprzez znakomitą kuchnię, po organizację

całej uroczysto�ci - nie mają sobie r�wnych. 

 

Twoich Go�ci ol�ni efektowniy SKY BAR na 7 piętrze,

skąpany w blasku promieni sło�ca, czy sale

bankietowe z widokiem na Marinę.

 

�lub w plenerze? Dlaczego nie. W naszym kameralnym

patio możesz zaoranizowa� ceremonię za�lubin.



 

Marzysz by mie� za�lubiny inne niż wszystkie?

Chciałbys prywatno�ci podczas za�lubin?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

 

W Holiday Inn Gda�sk - City Centre możemy przygotowa�

za�lubiny w naszym kameralnym patio, tarasie na 7 pietrze lub sali

bankietowej. 

 

Są to nietuzinkowe miejsca, w kt�rych mogą się odby� Wasze

wyjątkowe za�lubiny.

 
 

Zaślubiny inne niż wszystkie 
 
 



Idealny serwis
 

O oprawę kulinarną uroczysto�ci zadbają nasi najlepsi

kucharze specjalizujący się w tradycyjnych, staropolskich

daniach z akcentami nowoczesnej kuchni �wiata.

Zabiorą Was i Waszych Go�ci w podr�ż po oryginalnych,

przepysznych smakach, z kt�rej nie będziecie chcieli

wraca�. 

Obok uroczystego obiadu, przygotują Wam wy�mienite

bufety przekąskowe, a o p�łnocy zaczarują daniem, kt�re

pobudzi Wasze kubki smakowe.
 

Menu 
 

Dołożymy wszelkich stara�, by Wasze Wesele było

wyjątkowe i zapisało się pozytywnie i nadługo w pamięci! 

 

O prawidłowyprzebieg uroczysto�ci zadba grono

profesjonalist�w, w tym wysokowykwalifikowany serwis.

 



 Na dobry początek nowej, drogi życiowej otrzymacie od

nas w prezencie pobyt w jednym z luksusowych

apartament�w z widokiem na Motławę. 

 

Nie lubimy się z Wami rozstawa�, dlatego dla każdej Pary,

kt�ra zorganizuje u nas Wesele mamy kupon rabatowy:

10% na zorganizowanie chrzcin, urodzin,  imienin czy

kolacji rocznicowej!

 

 

 

Prezent dla Nowożeńców



 

Holiday Inn Gda�sk - City Centre

ul. Chmielna 1

80-750 Gda�sk

58/733 40 00

sales.higdansk@ihg.com

 

 

 

Kontakt 


