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ADALBERTUS 
 

Wszystko, co tylko miłe na świecie, 
wszystko, co tylko pomyślność wróży, 
niech się Wam w jedno ogniwo splecie 
i będzie szczęściem w życia podróży! 

 

Dzień Ślubu i Przyjęcia Weselnego pozostanie na zawsze w Państwa pamięci. Warto zadbać, aby wszystko tego 
dnia było wyjątkowe. Wielkopolska gościnność, komfortowe wnętrza oraz wieloletnie doświadczenie  

w organizacji uroczystości są gwarancją, iż ten dzień pozostawi niezapomniane wrażenia. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą *** Hotelu Adalbertus znajdującego się na Placu Katedralnym,  

w zabytkowych budynkach Archidiecezji gnieźnieńskiej. Z jego okien rozciąga się wspaniały widok  
na przepiękną gnieźnieńska Starówkę, siedzibę Prymasów Polski i Katedrę. 

 

www.pietrak.pl 
 
 

 

 przyjęcia weselne do 70 osób z miejscem do tańczenia 

 stylowe wnętrze, kameralna sala 

 proponujemy różne ustawienie stołów, a także zorganizowanie imprezy przy okrągłych stołach   
 
 

 organizacja przyjęcia zasiadanego do 60 osób 

 stylowe wnętrze, kameralna sala z barem 

 różne propozycje ustawienia stołów  
 
 

 organizacja przyjęcia zasiadanego do 30 osób 

 gustownie urządzone wnętrze 

 różne propozycje ustawienia stołów  
 
 

 kameralne przyjęcia do 12 osób  

 różne warianty ustawienia stołów 
  
 
 

 ok. 70 miejsc noclegowych 

 w prezencie dla Pary Młodej stylowy apartament z odrębną częścią gościnną  
oraz specjalnie przygotowaną na tę okazję częścią sypialną 

 oferujemy Państwu pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, pokoje o podwyższonym standardzie  
oraz apartamenty. Istniej również możliwość przygotowania dostawek. 

 promocyjne ceny noclegu dla Gości weselnych 

 przestronny ogród będący oazą ciszy i spokoju – idealne miejsce na ślub cywilny  

 Goście mogą korzystać z basenu, sauny, jacuzzi i fitness  
w sąsiednim Hotelu Pietrak przy ul. Chrobrego 3 

 duży parking katedralny na tyłach hotelu, znakomicie oznakowany w mieście, co ułatwia przyjezdnym 
Gościom sprawny i szybki dojazd 
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 indywidualnie przygotowywana elegancka karta menu dla Gości weselnych 

 kompozycje kwiatowe  

 dekoracja sali oraz nakrycie stołu w tonacji podkreślającej charakter przyjęcia weselnego 
 
 
 

 

 uroczyste wejście Pary Młodej przy akompaniamencie "Marszu weselnego" Mendelssohna 

 staropolskie powitanie chlebem i solą przez rodziców lub obsługę 

 składanie życzeń nowożeńcom 

 wzniesienie toastu szampanem na cześć Młodej Pary, wybuch balonu w momencie stłuczenia 
kieliszków 

 zaproszenie Gości do stołu, uroczyste poprowadzenie nowożeńców do stołu prezydialnego 

 serwowanie obiadu  

 pierwszy taniec w okręgu stworzonym przez Gości weselnych 

 deser, bufet zimnych zakąsek 

 oczepiny połączone z podziękowaniami dla rodziców 

 uroczysty wjazd - przy zgaszonym świetle - tortu weselnego udekorowanego rozjaśniającymi mrok 
fontannami sztucznych ogni; wspólne dzielenie tortu -  zaczynają Państwo Młodzi 

 śniadanie na gorąco 
 
 

Alkohole i napoje oferujemy Państwu w specjalnie na tę okazję obniżonej cenie: 
Wódka Bols, Sobieski: po preferencyjnych cenach oraz wiele innych... 
 

Wina: szeroka oferta win francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także wina m.in.  
portugalskie, niemieckie, kalifornijskie, izraelskie, argentyńskie. 
 
 

 
 

 urozmaicone scenariusze wieczorów tematycznych: biesiada rycerska, chłopskie jadło,  
wieczór hiszpański, meksykański, country, karaoke itp. 

 przejazdy zabytkowymi samochodami 

 pokazy sztucznych ogni 

 pokazy kulinarne szefa kuchni, pokaz barmański 
 
Proponujemy również: 

 wyselekcjonowaną oprawę muzyczną (wiele zespołów muzycznych lub DJ)  

 organizację transportu dla Gości weselnych 

 utrwalenie przebiegu ceremonii ślubnej oraz przyjęcia weselnego (filmowanie, fotografowanie) 

 sprawdzone salony ekskluzywnej mody ślubnej oraz makijażu i fryzur 

 wynajem limuzyn 

 

Z wielką radością podejmiemy się organizacji tak ważnej uroczystości wsłuchując się uważnie  

we wszystkie uwagi i sugestie. Dla każdego z Państwa postaramy się stworzyć ofertę dostosowaną  

do życzeń, potrzeb i budżetu. Serdecznie zapraszamy gwarantując profesjonalną obsługę oraz 

smaczną kuchnię. 

 
W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii z Państwa strony kierownik gastronomii  

Sylwia Maciejewska służy swoją wiedzą oraz profesjonalizmem:  

nr tel. 698 850 687 lub 61 426 13 60 

 DEKORACJE I WYSTRÓJ SALI – GRATIS: 

 PROJEKT PRZYJĘCIA WESELNEGO: 

 DODATKOWE ATRAKCJE: 


