
Oferta Weselna 
Centrum Ułan SPA Bytów 

2020/2021 rok 
Romantyczny ślub w otoczeniu Ogrodu Japońskiego! 

 
Szanowni Narzeczeni 

Ten jedyny i wyjątkowy dzień w życiu wymaga specjalnej oprawy i 
wyboru niepowtarzalnego miejsca.  
Pragniemy Państwu zaproponować elegancki obiekt położony w 
Bytowie na terenie malowniczych Kaszub.  
Centrum Ułan SPA jest idealnym miejscem na organizację 
uroczystości zaślubin – zarówno kameralnego  bankietu w gronie 
najbliższych jak i hucznego wesela. 
Oferuje stylową oraz klimatyzowaną salę weselną o wspaniałej 
akustyce, 
zapewniającej doskonałą zabawę zarówno przy wieloosobowej 
orkiestrze, jak i Dj-u dla 140 osób. 
Przepiękne, tętniące zielenią otoczenie, Ogród Japoński, komfortowe 
wnętrza i profesjonalna obsługa zapewnią Młodej Parze oraz gościom 
weselnym niezapomnianą atmosferę podczas tego ważnego 
życiowego wydarzenia.  
Ten wyjątkowy dzień uświetnią dania wykwintnej "Ułańskiej" kuchni, 
która bazuje na lokalnych produktach i potrawach regionalnych 
przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową uroczystość. 
Zadbamy o to, aby Wasze przyjęcie weselne było jednym z 
najpiękniejszych wydarzeń w życiu. 
 
Oferujemy: 

 elegancką, klimatyzowaną salę 
 wykwintne menu z bogactwem dań głównych oraz zimnych 

zakąsek 
 dostosowane do oczekiwań Nowożeńców 
 powitanie chlebem i solą  
 profesjonalną obsługę kelnerską 
 pomoc przy organizacji wszelkich szczegółów związanych z 
 przyjęciem weselnym 
 pomoc przy tworzeniu scenariuszy przewodnich uroczystości 
 pokoje dla Gości Weselnych w promocyjnej cenie 
 pokój dla Pary Młodej w prezencie 



 możliwość zorganizowania Uroczystości Weselnej  w Ogrodzie 
Japońskim oraz 

udostępnienia obiektu oraz Ogrodu Japońskiego na potrzeby sesji 
ślubnej 

 duży parking dla Gości Weselnych - gratis 
 
Gwarantujemy wysoki komfort, wyśmienitą kuchnię oraz doskonałą 
atmosferę podczas uroczystości. 
Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w organizacji wesel, 
bankietów i wszelkiego rodzaju eventów. 
Dysponujemy bazą kontaktów do podwykonawców: orkiestry, DJ-e. 
Proponujemy Państwu bogate oraz smaczne MENU WESELNE w 
cenie 165 - 170zł / osoba w czterech różnych wariantach. 
W menu oferujemy dania ciepłe i zakąski od sprawdzonych potraw 
tradycyjnych po oryginalnie podane rarytasy, które swoim 
przybraniem zachwycają i cieszą oko, a nawet wzbudzają ciekawość: 
Dania mięsne do obiadu z drobiu i wieprzowiny podawane na 
paterach i w podgrzewaczach: 
np.: potrawka z kurczaka, zrazy wieprzowe, roladki nadziewane, de 
vollaile, schab faszerowany, kotlet po prowansalsku, kotlet oficerski 
Zakąski: 
np.: patery swojskich wyrobów, ryby w: galarecie, occie, pomidorach, 
rolada szpinakowa z łososiem, różnego rodzaju sałatki:  
gyros, grecka, z czerwoną fasolą, wiosenna, z selerem, jarzynowa w 
szynce, jajka faszerowane (kawiorem, łososiem lub szynką), ozory w 
sosie tatarskim, karkówka w sosie tatarskim 
Dania podawane na ciepło w trakcie wesela: 
np.: żeberka w miodzie, karkówka po myśliwsku, udka kurczęce, 
barszcz lub flaki 
Napoje gorące i zimne: 
kawa, herbata, woda z cytrynką, sok jabłkowy i pomarańczowy 
Z przyjemnością pomożemy Państwu wybrać odpowiedni wariant 
menu, który zaspokoi oczekiwania gości weselnych. 
Jest możliwość uzgodnienia zmian w menu w 
ramach jego ceny. Specjalnością naszej kuchni są 
również: kaczki, polędwica po Ułańsku lub w sosie 
kurkowym, jak również różne rodzaje ryb (łosoś, halibut, sandacz, 
dorsz, pstrąg) przyrządzane na wiele sposobów. 
Posiadamy w naszej ofercie też posiłki dla osób, które sa na 
specjalnej diecie: bezglutenowej, wegetariańskiej lub wegańskiej. 
Koszt menu dla dzieci: 



0-3 lat – gratis 
4-10 lat – opłata 50 % menu 
powyżej 10 lat – 100 % menu 
Dodatkowo proponujemy 

 pokrowce na krzesła 
 wystrój stołów 
 świece 
 kompozycje kwiatowe 
 owoce 

W cenie 800 zł 
Poprawiny w godzinach: 12.00-16.00 lub 13.00-17.00 w cenie 800 zł. 
(Istnieje możliwość organizacji przyjęcia weselnego bez poprawin) 
Posiadamy również w naszej ofercie różne smaczne i efektownie 
wyglądające dodatki, np: 
Stół wiejski - regionalny z przysmakami: 
Swojskie wędliny pieczone i wędzone, różne rodzaje kiełbas, pasztet 
z dzika, udziec wieprzowy na ciepło lub na zimno, smalec, 
ogóreczki, dipy, pieczywo 
1.000 zł-1.500 zł ( w zależności od menu) 
Pieczony dzik z dodatkami - około 700zł 
Zadatek w momencie podpisania umowy wynosi: 2.000zł 
NOCLEGI: 
Mają Państwo możliwość wynajęcia pokoi hotelowych dla 
swoich Gości Weselnych:  
- Zajazd Ułan i hotel Dana -60 zł / os. w pok. 2 i 3 os. -noc 
weselna  
- Ułan SPA -100 zł / os. w pok. 2 i 3 os. -noc weselna  
W pozostałe dni wg cennika na stronie www.ulanspa.pl  
SALA WESELNA 
Oddajemy do Państwa dyspozycji 

 stylową oraz klimatyzowaną 
 salę weselną o wspaniałej akustyce. 

Na sali mają Państwo możliwość aranżacji przyjęcia weselnego przy 
10-11 osobowych okrągłych stołach bankietowych z wytwornymi 
obrusami lub tradycyjnych stołach prostokątnych w ciekawym 
ustawieniu. Kolor wystroju stołów to biel lub ecru. 
Krzesła z białymi nakryciami i złotymi, bordowymi lub granatowymi 
szarfami. 
Sala weselna jest przeszklona z widokiem na Ogród Japoński 
Sala posiada wydzielone miejsce dla orkiestry lub Dja 
Sala weselna dysponuje bezpośrednim wyjściem na tereny zielone 



wokół obiektu połączone z Ogrodem Japońskim 
Zainteresowane Pary zapraszamy na spotkanie do Centrum Ułan 
SPA, podczas którego z przyjemnością przedstawimy szczegóły 
oferty oraz omówimy oczekiwania Narzeczonych wobec charakteru 
uroczystości weselnej. 
  
 


