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Wesela



Ceremonia cywilna

                                   150 m. od hotelu Juvena

Ceremonia kościelna

Kościół spacerkiem                                                         .

Juvena jest wymarzonym miejscem

zarówno na ślub jak i wesele. Zapraszamy!

The civil ceremony, civil marriage?

On the beach, 150 meters from the hotel.

The church ceremony, church wedding?

The church is 150 meters walk from the hotel.

Juvena is a dream place for both wedding

and reception. Welcome!

Lokalizacja idealna
ślub cywilny ?

ślub kościelny ?
150 m. od hotelu

Na plaży



To już pewne, powiecie sobie: TAK.

Świętujmy to! I niech Wasze wesele będzie

godnym ukoronowaniem tego wyjątkowego

dnia, jest przecież ważną częścią Dnia Ślubu.

Niepowtarzalne  godziny radosnej celebracji

w gronie dwóch rodzin, przyjaciół i najbliższych.

That's certain. You say: I do.

Let's celebrate it! And let your wedding be a worthy

crowning for this special day - an important part

of the wedding day.

The reception means hours of joyful celebration

with two families, friends and loved ones.

Ten najpiękniejszy dzień



Będziemy zaszczyceni, jeśli powierzycie nam

przygotowanie i realizację Waszego wesela.

A jak będzie ono wyglądało: cała jego oprawa

i scenariusz - zależy od Waszych preferencji,

potrzeb, pomysłów, i budżetu jaki na wesele

przeznaczycie.

We will be honoured if you entrust us with

the arrangement and organisation of your

wedding reception.

How will the reception look? Everything depends

on yours: preference, needs, ideas and budget

you will spend to the wedding reception.

Będziemy zaszczyceni



Sala bankietowa o powierzchni 460 mkw.

i wysokości 3,5 metra - to przestrzeń w której

usiądzie wygodnie nawet 200 uczestników

weselnego przyjęcia. Zarówno przy stołach

tradycyjnych, jak i przy okrągłych.

The banquet hall with   460 sq m. and 3.5 m. high

- this is the space in which will sit comfortably

even 200 participants wedding reception

both at the traditional tables as well as round one.

Nasza sala



66 os.

114 os.

192os.

Ogród leśny   |   The forest garden Ogród leśny   |   The forest garden

Taras   |   The terracce Taras   |   The terracce

Lobby Lobby

B
ar

B
ar

B
ar

B
ar

K
it

ch
en

K
it

ch
en

Przykładowe

pojemności,

aranżacje

i ilości miejsc

- przy stołach

w układzie

tradycyjnym.

An example

arrangements

with

the number

of seats at

the traditional

shape of

the reception

table.

Inne ustawienia

i aranżacje są możliwe

- według życzenia.
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Przykładowe

pojemności,

aranżacje

i ilości miejsc

- przy stołach

okrągłych.

An example

arrangements

with

the number

of seats at

the round

reception

tables.

Different settings

and arrangements

are possible - according

to your wishes.



236* miejsc noclegowych w 95 pokojach

i dalsze 38 miejsc w 13 apartamentach,

w tym w luksusowych apartamentach Grand.

Oraz takie możliwości jak: przyjęcie na tarasie

na dachu hotelu, party w hotelowym klubie,

czy przyjęcie w hotelowym w ogrodzie.

236* beds in 95 rooms and a further 38 beds

in 13 apartments, including luxury Grand ones.

And such possibilities:

terrace reception on the hotel roof,

a party in the hotel club, 

a reception in the hotel garden.

A co poza salą?

* w tym 70 miejsc na wygodnych dostawkach

including 70 places on comfortable extra beds



Nasz salon fryzjerski w hotelu może być do

Twojej dyspozycji. Podobnie jak kosmetyczka.

Nie musisz się więc martwić o fryzurę do ślubu

i na wesele. Podobnie jak o makijaż. A jeżeli

fryzjerka i kosmetyczka przyjeżdżają wraz

z Tobą: udostępnimy im nasze gabinety.

Our hotel hair salon can be at your disposal,

just like beauticians.You don't have to worry about

the hairstyle for the wedding and the reception, 

just like makeup.

And if the hairdresser and beautician come together

with you: we'll provide our offices for them.

Fryzjer? Kosmetyczka?



Wystój, kwiaty, dekoracje, winietki, tablica,

upominki dla gości? Nie musicie o tym pamiętać:

my możemy się tym zająć.

Współpracujemy z konsultantami ślubnymi 

i najlepszymi agencjami z całego kraju. 

Decor, flowers, decorations, vignettes, table,

gifts for the reception guests? 

You don't have to remember that: we can take care

of it. We work with wedding planners and agencies

and manufacturers from around the country.

Możesz zlecić to nam



Sto pięćdziesiąt metrów od hotelu znajduje się

rzymskokatolicki kościół parafialny pod wez-

waniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny. Trzy minuty spacerem jedną, leśną

uliczką. Prościej się nie da. I autokar dla gości

jest zbyteczny i limuzyną jechać nie trzeba*.

One hundred fifty meters from the Hotel Juvena

there is a Roman Catholic parish church under

the vocation of the Blessed Virgin Mary.

Three minutes walk along one forest street.

It couldn't be easier.  You don't need a bus for

guests and even a limousine for you*.

A ślub kościelny ?
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* nie trzeba, ale można. Wokół jest kilka uliczek, idealnych do takiego przejazdu

   you don't have to, but you can. Around are several streets, ideal for such a cruising



Sesja fotograficzna na nadmorskiej plaży?

Zdjęcia będą nie tylko bardzo insta ale będą też

piękną i wyjątkową pamiątką dla Waszych gości.

A hotelowy ogród leśny i pobliski las czy jezioro

- także dostarczą Wam romantycznych

i pięknych plenerów. 

 

A photo session on a Baltic seaside beach?

Photos will not only be a very insta, but they will

also be a beautiful and unique souvenir for your

guests.

The hotel forest garden and a nearby forest or lake

- will also give you a romantic and beautiful

locations.

Sesja zdjęciowa?



Wieczór panieński z przyjaciółkami w naszym

hotelu to świetny pomysł by nas poznać.

Poprawiny mogą mieć formułę nieformalnego

przyjęcia w ogrodzie. A wraz z przyjaciółmi

całą następną noc możecie bawić się na imprezie

w hotelowym klubie. Sky is the limit.  

The hens night with friends at our hotel

is a great idea to meet us. Continuation of wedding

may have an informal garden party formula.

And with your friends all the next night

you can spend at sick party in the hotel club.

Sky is the limit.

Biforki, afterki ...
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Odległości, czas dojazdu

Szczecin: 9 km, ~70 minut (minutes)

Berlin: 230 km, ~2,5 godziny (hours)

Poznań: 320 km, ~3,5 godziny (hours)

Trójmiasto: 290 km, ~4 godziny (hours)

Bydgoszcz: 300 km, ~4 godziny (hours)

Wrocław: 470 km, ~ 5 godzin (hours)

Łódź: 540 km, ~5 godzin (hours)

Warszawa: 600 km, ~6 godzin (hours)

Katowice: 650 km, ~6 godzin (hours)

Licząc od rogatek miast:

All distances and travel times above we presents you

from city gates up to Juvena hotel gate.


