


"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie."
Auguste Bekannte



 Zamek na Skale w Trzebieszowicach 
to klimatyczny, wybitnie odrestaurowany 
zamek z tradycją sięgającą XV wieku.                  
Dogodna lokalizacja w sercu Kotliny             
Kłodzkiej w województwie dolnośląskim 
sprawia, że do nas zawsze jest po drodze. 

 Z wielką przyjemnością zorganizujemy dla Państwa najważniejsze wydarzenie 
w Waszym życiu jakim jest ślub  i przyjęcie weselne. Nasz doświadczony zespół                    
przygotuje wesele, które na długie lata pozostanie niezapomniane zarówno dla Gości 
jak i pary młodej.
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Dziedziniec
 Zadaszony Dziedziniec to najbardziej reprezentacyjne miejsce 

w Zamku. Przeszklony sufit, podświetlane łuki oraz kominek 
sprawiają, że wesele w tym miejscu jest magiczne. 

Powierzchnia: 250 m2

Sala na przyjęcia: 100-140 osób



Restauracja
 Zabytkowa drewniana podłoga, ogromne okna przez które                                 
przebija się słońce, a Goście podziwiać mogą zieleń drzew oraz rzekę 

Biała Lądecka – przyjęcie weselne w Restauracja to klasyka na                   
najwyższym poziomie.  

Powierzchnia: 200 m2

Sala na przyjęcia: 50-80 osób

Restauracja + Oranżeria
 (sale łączone)

na przyjęcia 90 – 110 osób



 To bez wątpienia nietuzinkowe miejsce w Hotelu Zamek na 
Skale. Szklany ściany i sufit, przez który widać niebo, słońce,
a wieczorem rozświetlone gwiazdy. Całość tworzy magiczny

i niepowtarzalny klimat. 

Powierzchnia: 190 m2

Sala na przyjęcia: 30-60 osób

Oranzeria



Sala Barokowa
 Wesele w barokowym stylu wielu z nas kojarzy się z danymi 

czasami, pięknymi pałacami i zamkami. W Hotelu Zamek na Skale 
Wasz sen o baśniowym weselu może się spełnić. Sala Barokowa to 

elegancja i wytworność w jednym. Efektowny żyrandol, okna                                  
z drapowanymi zasłonami – całość utrzymana w XVI-wiecznym stylu 

– poczujcie się jak Król i Królowa.

Powierzchnia: 150 m2

Sala na przyjęcia: 40 osób



Menu Weselne
 Szef Kuchni przygotowując poniższe menu kierował się

nowoczesnymi trendami sztuki kulinarnej łącząc je z tradycyjną
kuchnią naszego regionu. Pragniemy, aby połączenie tradycji

i wykwintnego smaku serwowanych przez nas potraw na długo
pozostało w pamięci naszych gości. 



Menu Standard
-3 daniowy obiad serwowany (przystawka, 

zupa, danie rybne lub danie mięsne)
- stół szwedzki z 12 zimnymi przekąskami

- 3 ciasta, owoce
-2 dania ciepłe serwowane w formie 

bufetu
w godzinach nocnych

- napoje gorące bez ograniczeń
(kawa i herbata)

250zł / os.

Menu Premium
- przywitanie Gości kieliszkiem

wina musującego
-4 daniowy obiad(przystawka, zupa,
danie rybne lub danie mięsne, deser)

- stół szwedzki z 14 zimnymi przekąskami
- 5 ciast, owoce

- 3 dania ciepłe serwowane
w godzinach nocnych

- napoje zimne (woda, sok pomarańczowy, 
jabłkowy, napoje gazowane)

bez ograniczeń
- napoje gorące  bez ograniczeń

(kawa i herbata)

280zł / os.

Menu Plus
- przywitanie Gości kieliszkiem

wina musującego
-4 daniowy obiad na półmiskach
(przystawka, zupa, danie rybne

lub danie mięsne, deser)
- stół szwedzki z 14 zimnymi przekąskami

- 5 ciast, owoce
- 3 dania ciepłe serwowane

w godzinach nocnych
- napoje zimne (woda, sok pomarańczowy, 

jabłkowy, napoje gazowane)
bez ograniczeń

- napoje gorące bez ograniczeń
(kawa i herbata)

300zł / os.



Dodatki weselne
Alkohole
Wódka 0,5l | 55 zł

Piwo Kasztelan keg 30l/60 piw| 540 zł
Wino domowe białe i czerwone 1l | 65 zł

Korkowe (wódka, wino, whisky) | 25zł /osoba

Wiejski stól
Wędliny i przetwory własnej produkcji

750zł



Zaslubiny
w Zamkowym Parku

Proponujemy Państwu ceremonię przy zabytkowych schodach
lub w parkuprzy historycznych kolumnach.

Cena zawiera meble oraz nagłośnienie. 

500zł



Poprawiny
 Koniec wesela nie musi oznaczać końca świętowania. Dzień

następny po ślubie to idealny moment do organizacji poprawin, do 
dalszego celebrowania tego wspaniałego wydarzenia z najbliższymi. 

Proponujemy poprawiny w formie uroczystego obiadu lub
w klimatycznej drewnianej wiacie położonej w głębi parku

 z daniami z grilla, swojskim jadłem i beczką piwa. 

Obiad 60 zł | 80 zł
Grill 80 zł | 100zł

Opłata za wyłączność w Restauracji lub wiacie grillowej 350zł. Do 5 godzin. Każda kolejna godzina +150 zł.



Noclegi
CENY

SEZON
2020 - 2022

Nocleg w pokoju
2-osobowym ze śniadaniem 

w formie bufetu 
Dostawka

Dzieci do lat 2
(bezosobnego miejsca

do spania)

130 zł 90 zł gratis

Nocleg dla Pary Młodej w dniu wesela jest gratis.



Atrakcje Zamkowe
Nocne zwiedzanie Zamku
dorośli 30 zł | dzieci 15 zł

Degustacja piwa Grimbergen
20 zł /os.

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami (DJ, Florystka, 
Famerzysta itp.).  Wspólnie spełniamy marzenie

o wyjątkowym weselu.



Promocje
CZWARTKI  Z  RABATEM

 Marzysz o ślubie w lecie, ale wszystkie soboty są już zajęte?
Zorganizuj wesele w czwartek - zyskujesz  10 % rabat na menu oraz 

dużo większą elastyczność w kwestii terminu wesela Promocja dotyczy 
przyjęć weselnych dla minimum 50 osób.

POZA SEZONEM
 Organizując wesele w styczniu, lutym, marcu bądź listopadzie 

czy grudniu (wykluczając Święta Bożego Narodzenia) otrzymasz
od nas 10 % rabatu na sobotnie terminy. Wesele poza sezonem

to idealne rozwiązanie dla Par, którym zależy na czasie
i aspekcie ekonomicznym.



Kontakt
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 

z działem marketingu Hotelu Zamek na Skale 

marketing@zameknaskale.com.pl
 +48 728 403 102
+48 74 865 2002


