
Wellwedding
ekskluzywnie dla miłości 



Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym...

– George Sand



Wellwedding w Dębowym  
to dużo więcej niż oferta weselna

Wellwedding to filozofia, której podstawowym założeniem jest sprawienie,  
by dzień Ślubu i Wesela przemienił się w najpiękniejsze wspomnienie Waszego życia. 

W dniu Ślubu:  
Ceremonia w plenerze, kolorowe animacje dla dzieci, lot balonem dla Pary Młodej, 
a także pełen relaksu poranek w SPA dla Panny Młodej i Druhen – to niektóre  
z elementów harmonogramu tego wyjątkowego dnia. 

Wellwedding to zestaw przyjemności i atrakcji, które oferujemy nie tylko w dzień  
Wesela, ale przez cały okres przygotowań oraz wiele lat po nim. 

Przed Ślubem:  
Legendarne Wieczory Panieńskie i Kawalerskie, pobyty dla rodziców, przyjęcia zapoznawcze…

Po Ślubie:  
Miodowy tydzień lub miesiąc, organizacja chrzcin, a także obchodzenie każdej rocznicy  
w romantycznej atmosferze naszego Hotelu, Parku i Zewnętrznej Strefy Biowellness.

Wellwedding w Dębowym to kompleksowa oferta stworzona z uczuciem dla miłości!



To kompleks zabytkowych willi, otoczonych 10-cio hektarowym wspaniałym, angielskim Parkiem. 

Dębowy oferuje swoim Gościom:

• 36 komfortowych i stylowych pokoi, w tym pokoje w Rezydencji Dębowej****,

• wykwintne menu łączące tradycję kuchni polskiej i europejskiej z nowoczesnymi trendami 
kulinarnymi,

• butikowe senseSPA, którego oferta oparta jest na naturalnych i ekologicznych kosmetykach,

• zewnętrzną Strefę Biowellness z Apiforium i Biostawem Kąpielowym.

Hotel położony w przepięknej lokalizacji u podnóża Gór Sowich, z dala od zgiełku i miejskiego 
hałasu, jest idealnym miejscem do celebrowania najważniejszych chwil w życiu.

Dębowy Hotel|Event|SPA 
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Ceremonia zaślubin 
w plenerze



Smaki miłości
Wesele w Dębowy Hotel|Event|SPA to feeria smaków i inspiracji kulinarnych. Możecie je rozpocząć  
od cocktail party z przekąskami, a zakończyć z przytupem, przyjęciem poprawinowym.  
Ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Szczęśliwa Para Młoda
Wasze szczęście jest naszym priorytetem, dlatego Para Młoda otrzymuje od nas w prezencie weselnym 
bezpłatny nocleg w apartamencie dla Nowożeńców, a przed Ślubem możliwość degustacji weselnego 
menu, podczas której utwierdzicie się w przekonaniu, że Ceremonia Ślubna w Dębowym to strzał 
w dziesiątkę.

Szczęśliwi Goście
Dopełnieniem szczęścia będzie satysfakcja Waszych Gości!  
Po przyjeździe w pokojach czekać będzie na nich wyjątkowy prezent od Hotelu, a także moc atrakcji 
podczas Ceremonii Weselnej i z okazji poprawin. 

Wellwedding w Dębowym to:
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Zgodnie z planem
Zadbamy o to, aby ten dzień był spełnieniem Waszych marzeń. Nasz konsultant ślubny zaplanuje 
ceremonię w najdrobniejszych szczegółach, abyście mogli się w pełni zrelaksować i skupić w tym 
dniu na sobie i swoich Gościach.

Jej marzenia
W każdej chwili będziesz w centrum uwagi! Stojak na suknię ślubną, specjalny pokój w dniu Ślubu 
na makijaż, fryzjera i przygotowania dla Panny Młodej i Druhen to u nas standard. Przygotowania 
do Wesela pod okiem profesjonalnego fryzjera i wizażysty, a może sesja relaksu przed Weselem dla Ciebie, 
świadkowej a także mamy i teściowej...? Spełnimy każde Twoje marzenie.

Jego pomysly 
Nawet najwięksi bohaterowie potrzebują w tym wyjątkowym dniu wsparcia swoich przyjaciół!  
Wieczór kawalerski w ciekawym miejscu, seans saunowy w Apiforium dzień po Weselu dla prawdziwych 
facetów lub whisky cocktail dla przyjaciół Pana Młodego – to tylko niektóre z naszych propozycji.

Ceremonia w Parku
Zapierające dech w piersiach widoki i niezapomniana Ceremonia Ślubna w otoczeniu natury 
są na wyciągnięcie ręki! Jeśli marzy Ci się Ślub w Parku – pomożemy Ci go zorganizować.  
Wystarczy, że sięgniesz po swoje marzenia, a my nadamy im niepowtarzalną formę.

Wellwedding w Dębowym to:



Ten wielki dzień  
– Ślub i Wesele 
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Pakiety weselne to nasze propozycje specjalnie wybranego 
menu oraz dodatkowych atrakcji, które sprawią, że ten dzień 
będzie wyjątkowy. 
Na tę okazję przygotowaliśmy dla Was trzy propozycje:
• Pakiet Basic,
• Pakiet De Luxe, 
• Pakiet Prestige.

Menu i pakiety weselne
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• przyjęcie weselne w jednej z klimatyzowanych, stylowych sal na terenie zabytkowego 
kompleksu pałacowego: Sali Dębowej (min. 90 osób) lub Rezydencji Dębowej ****  
(min. 50 osób),

• wyjątkowe menu skomponowane przez doświadczonego Szefa Kuchni,

• tradycyjne powitanie Gości chlebem i solą oraz winem musującym,

• kompleksową aranżację i dowolne ustawienia stołów (okrągłe, prostokątne),

• pokrowce na krzesła,

• nocleg w specjalnie na tę okazję udekorowanym apartamencie dla Nowożeńców, 

• specjalną cenę noclegów dla Gości weselnych - 160 zł/os. - cena ze śniadaniem (min. 20 pokoi),

• romantyczną kolację w I Rocznicę Ślubu, 

• degustację wybranych dań z menu dla Pary Młodej,

• napoje bez ograniczeń: kawę, wybór herbat, wodę mineralną niegazowaną oraz soki owocowe,

• opiekę profesjonalnego koordynatora weselnego, który będzie służyć radą i pomocą 
od pierwszego spotkania aż po dzień Wesela.

Menu
• serwowany 4-daniowy obiad

• dania dla dzieci

• dania wegetariańskie na życzenie

• bufet z przekąskami zimnymi:

– drobne przekąski z ciasta 
francuskiego

– finger foods

– tradycyjny bufet

– sałatki

• bufet ze słodkościami i owocami

• dwa dania ciepłe serwowane podczas 
przyjęcia

Pakiet Basic to nasza podstawowa oferta, aby ten dzień  
stał się wspaniałym wspomnieniem dla Pary Młodej i Gości.

Cena: 
290 zł/os.

Pakiet obejmuje:



Pakiet
BASIC
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Pakiet De Luxe zawiera atrakcje, które sprawią, że Twoje 
Wesele będzie nietuzinkowe i z klasą.

Cena: 
390 zł/os.

• przyjęcie weselne w jednej z klimatyzowanych, stylowych sal na terenie zabytkowego kompleksu 
pałacowego: Sali Dębowej (min. 90 osób) lub Rezydencji Dębowej **** (min. 50 osób),

• wyjątkowe menu skomponowane przez doświadczonego Szefa Kuchni,

• tradycyjne powitanie Gości chlebem i solą oraz winem musującym,

• kompleksową aranżację i dowolne ustawienia stołów (okrągłe, prostokątne),

• pokrowce na krzesła,

• nocleg w specjalnie na tę okazję udekorowanym apartamencie dla Nowożeńców, 

• specjalną cenę noclegów dla Gości weselnych - 140 zł/os. - cena ze śniadaniem (min. 20 pokoi),

• romantyczną kolację w I Rocznicę Ślubu, 

• degustację wybranych dań z menu dla Pary Młodej,

• napoje bez ograniczeń: kawę, wybór herbat oraz wodę mineralną niegazowaną, 
soki owocowe, napoje gazowane,

• opiekę profesjonalnego koordynatora weselnego, który będzie służyć radą i pomocą 
od pierwszego spotkania aż po dzień Wesela,

• możliwość przedłużenia doby hotelowej,

• organizację Ceremonii Zaślubin w plenerze.

Menu
• 4-daniowy obiad: danie główne podane 

na półmiskach

• dania dla dzieci

• dania wegetariańskie na życzenie

• bufet z przekąskami zimnymi:

– drobne przekąski z ciasta 
francuskiego

– finger foods

– tradycyjny bufet

– sałatki

• bufet ze słodkościami i owocami

• dwa dania ciepłe serwowane podczas 
przyjęcia

Pakiet obejmuje:



Pakiet
DE LUXE
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Pakiet Prestige jest gwarancją nadzwyczajności. Niezmiernie 
bogate menu i wachlarz usług dodatkowych sprawią, że Wasze 
Wesele zapisze się na długo w pamięci Gości.

Cena: 
690 zł/os.

• przyjęcie weselne w jednej z klimatyzowanych, stylowych sal 
na terenie zabytkowego kompleksu pałacowego: Rezydencji 
Dębowej **** na wyłączność  (min. 50 osób),

• wyjątkowe menu skomponowane przez doświadczonego Szefa 
Kuchni,

• ustalenie szczegółów menu z Szefem Kuchni,

• tradycyjne powitanie Gości chlebem i solą oraz prosecco,

• kompleksową aranżację i dowolne ustawienia stołów (okrągłe, 
prostokątne),

• pokrowce na krzesła,

• nocleg w specjalnie na tę okazję udekorowanym apartamencie 
dla Nowożeńców z widokiem na Park,

• specjalną cenę noclegów dla Gości weselnych - 120 zł/os.  
- cena ze śniadaniem (min. 20 pokoi),

• romantyczną kolację w I Rocznicę Ślubu, 

• degustację wybranych dań z menu dla Pary Młodej 
z rekomendowanymi winami,

• wódkę oraz wino domowe,
• usługę barmańską,

• napoje bez ograniczeń: kawę z ekspresu, wybór herbat, wodę 
mineralną niegazowaną, soki, napoje gazowane,

• opiekę profesjonalnego koordynatora weselnego, który będzie 
służyć radą i pomocą od pierwszego spotkania aż po dzień Wesela,

• możliwość przedłużenia doby hotelowej,

• organizację Ceremonii Zaślubin w plenerze,
• voucher do SPA dla Panny Młodej na jeden z relaksujących 

rytuałów zaprojektowanych specjalnie na przedpołudnie,
• prywatny dostęp do senseSPA dla Panny Młodej, Druhen, 

mamy, przyszłej teściowej (do 6 osób) i możliwość korzystania 
z zabiegów oraz rytuałów, 

• prywatny dostęp do senseSPA – Apiforium dla Pana Młodego 
i towarzyszy (do 6 osób),

• organizacja upominków dla Gości,

• zasadzenie własnego Drzewa Miłości w hotelowym Parku.

Pakiet obejmuje:



Pakiet
PRESTIGE

• wykwintny 4-daniowy obiad (danie główne 
podane na półmiskach lub serwowane)

• dania dla dzieci

• dania wegetariańskie na życzenie

• bufet z przekąskami zimnymi:

– drobne przekąski z ciasta francuskiego

– finger foods

– tradycyjny bufet

– sałatki

– ryby

• bufet ze słodkościami i owocami

• dwa dania ciepłe serwowane podczas 
przyjęcia

• jeden z tematycznych stołów  
(wiejski, sushi, włoski, słodki)

• tort przygotowany przez Szefa Cukierni

Menu
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De Luxe
wódka
Cola, Fanta, Sprite 65 zł/os.

Premium
wódka
wino białe, czerwone
piwo beczkowe
Cola, Fanta, Sprite 85 zł/os.

Prestige
wódka
wino białe, czerwone
whisky
Cola, Fanta, Sprite 120 zł/os.

Opłata korkowa za alkohol 
dostarczony w zakresie  
własnym 30 zł/os.

Sushi
wybór japońskich pyszności: 
maki, futomaki, sashimi, 
nigiri z sosami 60 zł/os.

Stół staropolski
wybór wędlin i mięs z naszej 
wędzarni wraz z chlebem 
wiejskim, smalcem i domowymi 
pierogami 50 zł/os.

Stół włoski
wachlarz antipasti, ryb, 
owoców morza, mini pizze 
i lazanie 60 zł/os.

Grill & live cooking
grillowanie mięs, wędlin  
i warzyw na żywo przez 
naszych doświadczonych 
kucharzy 50 zł/os.

Bar otwarty z napojami i alkoholami Bufety tematyczne

Jeszcze więcej smaków miłości 
na Waszym Weselu
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Dębowy Hotel | Event | SPA  
Kompleks Pałacowo – Parkowy





Na drugi dzień

Menu obejmuje:

Zupy do wyboru

Selekcję mięs z grilla z dodatkami

Bufet sałat

Wybór sosów i dodatków 80 zł/os.

Menu obejmuje:

Zupy do wyboru

Tradycyjne danie główne serwowane

Deser do wyboru 80 zł/os.

Grill Afterparty
Po wspaniałym Weselu zapraszamy wszystkich 
Gości na afterparty do naszego Domku Grillowego. 
W otoczeniu zieleni zabytkowego Parku lub w razie 
niepogody – pod zadaszeniem, w drewnianym 
domku - częstować będziemy Gości wyśmienitymi 
potrawami z grilla.

Standard Party 
Dobre przyjęcie warto powtórzyć. Proponujemy 
zorganizowanie poprawin w jednej z naszych sal, 
z klasycznym zestawem dań.



Poprawiny w Apiforium

Do wyboru programy:
• Panie/Panowie na bani,

• Siesta & Salsa,

• chmielowa uczta,

• rytuał miodowy. 

Dla każdej osoby 60 minut przyjemności:
• seans w saunie z masażem, peelingiem 

lub okładem,

• relaks w Euforium (wypoczywalni)  
w leżankach wypełnionych wiórami limby,

• drobne przekąski,

• regenerujący koktajl,

• ręcznik,

• szlafrok.

To nasza propozycja, aby Twoi Goście zapamiętali 
Wesele na długo.

Dodamy Wam więcej energii na powrót do domu lub kontynuację imprezy poprawinowej.  
Pobudzimy aromatem orzeźwiających olejków eterycznych, masażem z użyciem witek brzozowych 
i dębowych, tabatą, energicznym tańcem w rytmie salsy oraz pływaniem w Biostawie Kąpielowym 
(zewnętrzny basenem uzdatniany biologicznie) z ekstremalnym chłodzeniem.

Cena od 60 zł/os.
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Dla tych, którzy mają ochotę na wyjątkowe atrakcje,  
mamy również propozycje:

• lot balonem dla Pary Młodej i Drużby,

• sadzenie swojego Drzewa Miłości w Parku, 

• pokaz tańca z warsztatami tanecznymi dla Twoich Gości podczas przyjęcia weselnego,

• przedsmak Wesela – integracyjna impreza przedweselna, 

• pokaz barmański wraz z drink barem podczas przyjęcia weselnego, 

• wyjątkowe poprawiny nad Biostawem z grillowaniem, saunowaniem i witalizującymi masażami.

Atrakcje ekstrawagancje



Propozycja doskonała dla tych, którzy chcą zaprosić Gości z daleka i wykorzystać czas Wesela 
na zintegrowanie rodzin we wspaniałej atmosferze i sielskim otoczeniu. To świetna okazja,  
by połączyć przyjęcie weselne z tygodniem miodowym – mini-urlopem nie tylko dla Pary Młodej, 
ale także dla Gości!

Swój pobyt możecie rozpocząć już dwa dni przed Weselem, by wykorzystać ten czas na Wieczór  
Kawalerski, Wieczór Panieński lub relaks w SPA. 

A po Weselu w kolejnych dniach zaplanujemy poprawiny oraz wypoczynek i regenerację.

Zamiast jednego dnia wspaniałych wspomnień zafunduj 
sobie 3, 5 lub 7 dni weselnych.

Wesele jak wakacje
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0900 Pobudka! To czas na przekąszenie szybkiego śniadania, które możemy dostarczyć 
do Twojego pokoju. To również czas na pierwszy kontakt Panny Młodej ze stylistami 
i wizażystami. Twój fotograf z pewnością będzie chciał być przy tym obecny, aby 
uchwycić początek tego wielkiego dnia. A może poranny masaż dla Panny Młodej 
i jej przyjaciółek?

0930 Cała naprzód! Pozbądź się ślubnych nerwów podczas męskiej eskapady w Góry 
Sowie z przewodnikiem. A może krótki trening w Parku z zimną kąpielą w naszym 
Biostawie? Idealne dla twardzieli.  

1100 Czas na suknię ślubną, o której zawsze marzyłaś. Twój fotograf będzie czekał, aby 
uchwycić te niezapomniane chwile za kulisami. Rodzicom podarujcie chwile bez 
stresu w naszym SPA!

1400 Sesja fotograficzna w Hotelu i na terenie Pałacu. Po pierwszych zdjęciach  
poświęćcie odrobinę czasu na spacer po naszym obiekcie, zatrzymując się do zdjęć  
przed Biostawem Kąpielowym i pięknym ogrodem.

1400/1500 Przyjazd rodziny i przyjaciół do Hotelu, gdzie zostaną ugoszczeni w nowoczesnych 
i stylowych wnętrzach, w których czekać będzie na nich drobna niespodzianka.  
To idealny moment, aby zorganizować bufet powitalny lub cocktail party dla Gości 
z podróży.

1600 Ceremonia Ślubna! Wszystkie oczy będą skierowane na Was w tym szczególnym 
dniu. Nasz Park jest na to idealnym tłem. 

Wielki dzień  
– przykładowy scenariusz



1700 Czas na sadzenie Drzewa Miłości w naszym Parku. 

1800 Rozpoczynamy przyjęcie weselne od tradycyjnego powitania oraz życzeń. W jednej 
z naszych sal weselnych zaserwujemy uroczyste menu. Przed Wami jeszcze noc 
pełna wrażeń: toasty, uroczysta kolacja, tańce i nie tylko!

2300 Zaskocz swoich Gości nocnymi pokazami tańca lub jednym z naszych atrakcyjnych 
specjalnych bufetów: trochę egzotyki z sushi, tradycyjne przekąski staropolskie 
a może wspólne grillowanie. 

2400 Czy to czas na krojenie tortu? A może zabawy oczepinowe i podziękowania  
rodzicom? 

200 Ostatnia odsłona kulinarna zgodna z Waszymi wyborami.

Dzień po weselu

800 – 1100 Śniadanie dla tych co nie mogą spać.

1100 Idealna propozycja na dzisiejsze przedpołudnie: 
poprawinowa sesja saunowa w Apiforium lub sesje we dwoje w senseSPA,  
miodowa w łaźni parowej, odświeżająca kąpiel cytrusowa lub po prostu masaż.

1300 To odpowiedni czas na rozpoczęcie poprawin: w ogrodzie, z grillowaniem  
i tańcami na Sali, z poprawinową orkiestrą.
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Chwila relaksu 
senseSPA



Najbardziej zmysłowa i relaksująca 
strefa w Hotelu

Dla kondycji, przyjemności i relaksu naszych Gości stworzyliśmy senseSPA w Pałacu:

Apitarium
wyjątkową łaźnię do okładów i peelingów

Touch Sense 
salon masażu i zabiegów na ciało i twarz 

Aqua Sense
salon kąpieli i regeneracji 

Apitekę 
strefę warsztatów i inspirujących degustacji

Zewnętrzną Strefę Biowellness w pałacowym Parku:

Apiforium
strefę regeneracji i redukcji stresu z eventową sauną oraz wypoczywalnią w aromacie lasu 

Biostaw Kąpielowy
wraz z tarasami do wypoczynku

29Wellwedding – DĘBOWY HOTEL|EVENT|SPA



Królewski rytuał dla Panny Młodej
Ceremonia z miodem i pyłkiem pszczelim. Wyjątkowa moc flawonoidów dla gładkiej i odżywionej 
skóry. Wygładza, regeneruje; skóra po zabiegu jest aksamitnie gładka i odżywiona.
Cena: od 250 zł/os. | czas trwania: 45 min

Czekoladowy masaż dla dwojga w Parku lub senseSPA
Masaż całego ciała ciepłą czekoladą. Dotyk luksusu zapewniający wyjątkowe odprężenie i zmniejszenie 
napięcia. Działa antystresowo, dodaje energii i sił witalnych, pobudza wydzielanie endorfin.
Cena: od 220 zł/os. | czas trwania: 60 min

Seans witalności dla Pana Młodego
Rezonansowy masaż pleców. Głęboki relaks dla zestresowanych mięśni pleców uzyskany dzięki 
połączeniu w jedną całość różnorodnych technik masażu
Cena: od 190 zł/os. | czas trwania: 60 min

Szlachetna glinka w Apitarium
To wyjątkowa ceremonia oczyszczająca na całe ciało w łaźni parowo-błotnej z wykorzystaniem  
szlachetnych glinek, pary, soli i zmysłowych olejków do natarcia ciała. Działa detoksykująco oraz 
złuszczająco, zmiękcza i rozświetla skórę ciała i twarzy. 
Cena: od 120 zł/1 os. | czas trwania: 60 min 
           od 180 zł/2 os. | czas trwania: 60 min



Rytuał w Apiforium 
Odbywa się w zewnętrznej saunowej strefie redukcji stresu.
Cena: od 60 zł/os.

Body Feeling 
Masaż i pielęgnacja w jednym. W zależności od potrzeb uzyskujemy efekt nawilżający 
lub napinający skórę.
Cena: od 250 zł/os. | czas trwania: 60 min

Aloesowy masaż całego ciała
Wyjątkowy masaż z liściem aloesu dopasowany do potrzeb (antystres, sport, vital age, detox).
Cena: od 220 zł/os. | czas trwania: 75 min

Regenerująca kąpiel Kleopatry
W mleku i płatkach róż lub w mleku i miodzie.
Cena: od 120 zł/1 os. | czas trwania: 35 min 
            od 180 zł/2 os. | czas trwania: 35 min

Pro & Contra  
Zabiegi skoncentrowane na różnych potrzebach naszej skóry, obejmujące twarz, szyję i dekolt.  
Dostarczają skórze w danym momencie tego, czego jej brakuje (pro) oraz redukują to, co zbędne 
(contra).
Cena: od 80 zł/os. | czas trwania: 60 min
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Chwila relaksu
przed lub po Weselu 



Cena za pakiet z 1 noclegiem: od 590 zł/os.
Cena za pakiet z 2 noclegami: od 840 zł/os.

• 1 lub 2 noclegi w przepięknym apartamencie 
z łożem z baldachimem i płatkami czerwo-
nych róż w formule wellinclusive z cało-
dziennym pakietem kulinarnym,

• butelkę schłodzonego wina musującego, 
czekającą w pokoju,

• bukiet kwiatów dla Ukochanej,

• romantyczną, trzydaniową kolację z lampką 
wina przy blasku świec i nastrojowej muzyce, 
w intymnym miejscu, w bajecznej dekoracji, 

• poranne, błogie lenistwo i śniadanie 
podane prosto do łóżka,

• rytuał SPA dla dwojga z masażem całego 
ciała i kąpielą w winie lub seansem  
w Apitarium, z okładem z czekolady 
i relaksującym masażem.

Każda kobieta marzy o wyjątkowych chwilach, pełnych błogiego relaksu, a każdy mężczyzna lubi, kiedy 
jego kobieta czuje się wyjątkowa. Dlatego stworzyliśmy pakiet, który dostarczy wyjątkowych przeżyć  
Młodej Parze. 
 
Pakiet obejmuje:

Szczególna randka

Uszczęśliwimy każdą z Par według indywidualnego 
scenariusza.
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Wieczór Panieński i nie tylko

Jak według Ciebie powinien wyglądać Wieczór Panieński?

Pakiet obejmuje:

• 1 nocleg w formule wellinclusive z całodziennym pakietem kulinarnym,

• rezerwację apartamentu dla Panny Młodej,

• lampkę musującego wina na powitanie,

• taneczny rytuał pielęgnacyjny Siesta&Salsa w Apiforium,

• panieńskie pogaduchy w Apitece z degustacją szampańskich koktajli, miodów pitnych lub wina, 

• szampańskie śniadanie w apartamencie Panny Młodej,

• przedpołudniowy relaks na leżakach w hotelowym Parku.

Im więcej Przyjaciółek, tym lepsza zabawa! Przy minimum 4 zaproszonych Przyjaciółkach, 
prezent dla Panny Młodej gratis – masaż i peeling całego ciała!

Cena: od 490 zł/os.

Wybierz jedną z proponowanych przez nas opcji i zaproś swoje Przyjaciółki, a my zajmiemy się resztą.



Pakiet obejmuje:

• 1 nocleg w formule wellinclusive z całodziennym pakietem kulinarnym,

• Panowie na Bani – specjalny rytuał saunowy w Apiforium, nawiązujący do tradycyjnej, rosyjskiej 
kąpieli, rozpoczynający się od lodowatej wódki, opierający się na masażach, chłostaniu witkami 
brzozowymi, poczęstunku i chłodzeniem w Biostawie, 

• kawalerską partyjkę bilarda,

• trzydaniową kolację z daniami tradycyjnej kuchni polskiej, połączoną z degustacją whisky bądź 
piwa regionalnego lub – przy minimum 8 osobach – wspólne grillowanie z rollbarem pełnym 
zimnego piwa.

Im więcej Przyjaciół, tym lepsza zabawa! Przy minimum 4 zaproszonych Przyjaciołach, 
prezent dla Pana Młodego gratis – Wódka Dębowa!

Wieczór Kawalerski i coś więcej 

Wieczór Kawalerski to impreza pełna wrażeń i emocji

Nasza propozycja na tę okazję – „Panowie na Bani” to gwarancja dobrej zabawy i niezapomnianych 
chwil w męskim towarzystwie. 

Cena: od 490 zł/os.
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Pakiet obejmuje:

• 1 lub 2 noclegi w formule wellinclusive z całodziennym pakietem kulinarnym, 

• degustacyjną kolację,

• rytuał integracyjny w Apiforium lub degustację win w Pałacowej Apitece,

• spotkanie z konsultantem ślubnym,

• inspirującą wycieczkę po kompleksie Dębowy Hotel|Event|SPA.

Poznaj moich Rodziców

Podzielcie się atmosferą Waszego wyjątkowego dnia  
z najbliższymi, a chwile spędzone w Dębowym na długo  
pozostaną w ich pamięci. 

Rozpocznijcie przygotowania do Waszego Ślubu nawet trzy dni wcześniej! W tym czasie skorzystajcie 
z atrakcji, jakie dla Was i dla Waszych bliskich przygotowaliśmy. 

Cena za pakiet z 1 noclegiem: od 360 zł/os.
Cena za pakiet z 2 noclegami: od 625 zł/os.



Tydzień miodowy 

Pakiet obejmuje:

• 5 noclegów w formule wellinclusive z całodziennym pakietem kulinarnym,

• codziennie jeden zabieg w senseSPA:

– seans w Apiforium,

– zmysłowy okład czekoladowy w Apitarium,

– relaksujący masaż dla dwojga,

– kąpiel we dwoje w winie,

– zabieg na twarz dla dwojga.

• codzienną możliwość korzystania ze Strefy Biowellness,

• możliwość delektowania się posiłkami w hotelowym ogrodzie,

• chillout w Parku na leżakach, hamakach i kocach.

Spędź wyjątkowy czas w Dębowym, by w pełni się zregenerować, doświadczając nowych smaków 
dla ciała i duszy!

Tydzień miodowy to idealny sposób na relaks  
po weselnym szaleństwie.

Cena: od 1930 zł/os.
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Każdy kolejny rok to doskonały powód, by świętować. Proponujemy trzy dni tylko dla Was – z zabiegami 
w kameralnym senseSPA, pakietem kulinarnym i pięknym widokiem na góry. To doskonały sposób 
na uczczenie rocznicy Ślubu lub świetny pomysł na prezent dla kogoś, kto ją niedługo obchodzi!

Rocznica Ślubu 

• 2 noclegi w formule wellinclusive z całodziennym pakietem kulinarnym,

• butelkę prosecco czekającą w pokoju,

• bukiet kwiatów dla Ukochanej,

• romantyczną, trzydaniową kolację z lampką wina przy blasku świec i nastrojowej muzyce,

• błogie poranne lenistwo i śniadanie podane prosto do łóżka,

• zabieg SPA dla dwojga.

Pierwsza rocznica Ślubu, a może już pięć lat razem? 

Pakiet obejmuje:

Cena za pakiet z 1 noclegiem: od 820 zł/os.



Jeżeli kochasz, czas zawsze  
odnajdziesz, nie mając nawet 
ani jednej chwili.

– Ks. Jan Twardowski



Dębowy Hotel|Event|SPA

ul. Korczaka 4 
Bielawa 58-260

tel. 74 / 833 10 31 
tel. kom. 884 989 894

recepcja@hoteldebowy.pl

www.hoteldebowy.pl


