
Ceny i usługi 2023 
 
Każde wesele to bardzo indywidualna sprawa, zgodna z Państwa życzeniem i stylem. Jesteśmy w 
stanie wszystko urzeczywistnić i przedstawiamy tutaj przegląd naszej wyjątkowej i kompleksowej 
oferty usług. 
 
Ślub na plaży: Nad naturalnym zbiornikiem Wierzchucino – dostęp do najpiękniejszych piaszczystych 
plaż na kaszubskim wybrzeżu. Na plaży lub na wydmach. Wyjątkowe powozy dowiozą Państwa i 
Państwa gości na miejsce. 
 
Ceny: Nasza wyjątkowa, zabytkowa, murowana sala bankietowa mieści 200 osób. Wynajem na dobę 
obejmuje wyłącznie korzystanie z całego terenu parku z platformą do ceremonii cywilnych z widokiem 
na Zatokę Pucką. Cena zaczyna się od 460 zł od osoby, w tym catering (bez napojów). W innych 
lokalizacjach (wymienionych poniżej) ceny startowe mogą być inne. 
 
Catering: Jest organizowany zgodnie z Państwa życzeniem i tematem weselnym w ścisłej koordynacji 
z dekoracją sali i stołu, aby zapewnić absolutnie wyjątkowy, niezapomniany klimat i smak, z którego 
jesteśmy znani. Jeśli istnieje taka możliwość używamy naturalnych składników. 
 
Napoje alkoholowe: Państwa indywidualne nalewki i specjalne wina weselne są tradycyjnie 
wytwarzane w domu z lokalnych organicznych owoców z Państwa udziałem (Wedding Moonshine) w 
Biofarmie Połczyno. Organizują również wszystkie inne napoje. To także doskonały prezent dla 
Państwa gości. 
 
Dekoracja: Naczynia i elementy dekoracyjne ze szkła inspirowanego Bałtykiem są ręcznie dmuchane 
w Hucie Szkła PuckGlas jako edycja specjalna tylko dla Państwa. Nasze słynne, wielokrotnie 
nagradzane dekoracje kwiatowe i projekty sal pochodzą z AveArt Gdynia. Dzikie kwiaty i organiczne 
zioła pochodzą z Biofarm Połczyno. 
 
Ceremonia cywilna: Na naszej udekorowanej platformie małżeńskiej z widokiem na zatokę lub 
wyjątkowo – bezpośrednio na plaży w Wierzchucinie. 
 
Uroczystość kościelna: Może odbyć się w pięknej gotyckiej Bazylice Morskiej w Pucku lub 
klimatycznym, zabytkowym, drewnianym kościele wiejskim w Mechowie. 
 
Samochody ślubne: Wszystkie możliwe samochody ślubne – od zabawnych do bardzo tradycyjnych, 
które mogą wjechać na teren kościoła w Pucku i do naszego miejsca mogą być zamówione u Pana 
Piotra – 790591800 
 
Baza hotelowa: Puck posiada hotele butikowe otwarte cały rok, które można zarezerwować za 
naszym pośrednictwem – Willa Puck, Haller, Kamienica, Neptun, Klemens, Seaside i kilka innych. 
Łącznie jest tam ponad 100 pokoi. Minimalny czas rezerwacji to dwie doby. W sezonie również hotele 
w Redzie i Rumii zapewniają dużo dobrej jakości pokoi. Dodatkowo istnieje możliwość wynajmu pokoi 
hotelowych na zamku w Krokowej, Kłaninie i Prusewie. 
 
Fotografia/video: Możemy polecić listę odpowiednich firm. W naszym lokalu znajduje się także 
zaawansowany technologicznie mobilny dron z balonem, którym możemy rejestrować imprezę na 
żywo i wewnątrz. 
 
Muzyka/rozrywka: Zgodnie z Państwa tematem przewodnim i stylem, wszystko jest dostępne 
lokalnie, od pojedynczego DJ-a po duży zespół na żywo. Możemy przygotować dla Państwa listę do 
wyboru, zgodą z tematem Państwa ślubu. 
 
Wycieczki z przewodnikiem: Specjalnie dla wszystkich naszych klientów oferujemy kompletną ofertę 

turystyczną dla międzynarodowych gości wesela. Z przewodnikiem mówiącym po angielsku. 


