


Wolimierz to sielska wieś pod Górami Izerskimi z dala od

ruchliwych dróg i wielkomiejskiego zgiełku.

Nasz dom jest

wkomponowany w miejscową

łużycką architekturę. Do

dyspozycji gości jest karczma z

jadalnią i kominkiem,

sala taneczna, taras z widokiem,

duży ogród z miejscem na

ognisko i murowanym grillem.

Ceremonia ślubu może się odbyć u nas, w kościele lub w pobliskiej

średniowiecznej ruinie zamku Świecie.



Współpracujemy z wieloma

podwykonawcami, dzięki temu

przygotowanie uroczystości będzie

kompleksowe i bezstresowe.

Możemy polecić fotografa ślubnego,

florystów do dekoracji i bukietu

ślubnego, cukiernię która zrobi piękny

i pyszny tort weselny, DJ’a i wodzireja,

makijażystkę i fryzjerkę.

Współpracujemy z USC w Leśnej,

który udziela ślubów u nas w Domu.

Jest też możliwa przejażdżka po

okolicy bryczką dla Młodej Pary lub

zakup lokalnych upominków dla gości.



Jeśli wesele będzie kilkudniowe, pomożemy w

organizacji czasu wolnego. Zorganizujemy warsztaty

rękodzieła, wytworzone samodzielnie przez gości

szklane lub ceramiczne cudeńka zostaną piękną

pamiątką dla Młodej Pary.

Proponujemy też spacery po Górach Izerskich, ogniska,

rowery na świeradowskich single

trackach, narty, kajaki

i wiele innych atrakcji.

Sprawimy, abyście

długo i radośnie

wspominali Wasze

wesele :).



Propozycja planu wesela. Opcja z 1 noclegiem.

Pierwszy dzień:

- od 15.00 przyjazd gości i pary młodej

po ceremonii ślubu,

- 17.00 uroczysty

obiad (2 dania i deser),

- 19.00 wesele w karczmie, na tarasie i na sali

tanecznej. Szwedzki stół i słodki bufet.

W nocy 1 ciepły posiłek.

Drugi dzień:

- 9-11.00 śniadanie, szwedzki bufet, wiele dań

Pieczemy własne chleby, mamy własne

pasty na chleb, lokalne jajka, sery i miody.

- wyjazd gości.



DoWoli zapewnia:
- 1 nocleg: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami,

jest apartament dla Pary Młodej, ręczniki i

pościel w pokojach.

- pełne wyżywienie: 1 śniadanie, obiad

weselny, szwedzki stół i słodki bufet, napoje

bez limitu - kawa z ekspresu, herbata, soki,

woda z cytryną, alkohol we własnym zakresie.

- obsługa kelnerska podczas obiadu weselnego

(podanie do stołu, posprzątanie), czyste szkło do

napojów podczas pobytu.

Obok cena za osobę. Przy założeniu 25-45 osób.

Nie pobieramy korkowego, itd.

Nie ma dodatkowych opłat.

Cena za osobę 1 noc
wesele, talerzyk 220 zł
śniadanie 40 zł
nocleg 150 zł
napoje 30 zł
ciasta 30 zł
Suma 470 zł



Propozycja planu wesela. Opcja z 2 noclegami.

Pierwszy dzień:

- przyjazd gości od 15.00, rozlokowanie w pokojach.

Wieczór w naszej karczmie, w sali tanecznej, w

ogrodzie przy ognisku, spacery po okolicy, możliwy

wspomnieniowy pokaz slajdów z muzyką z użyciem

projektora i rzutnika.

Możemy zorganizować grilla w
ogrodzie, zapewnić marynowane
mięsa, zastawę, przyprawy i sosy,
chleb, sery i warzywa do pieczenia
dla wegetarian (wycena nie zawiera
tego punktu).



Drugi dzień:

- śniadanie, szwedzki bufet, wiele dań.

Pieczemy własne chleby, mamy własne

pasty na chleb, lokalne jajka, sery i miody,

- ok 12.00, ceremonia ślubu. U nas w domu

(na ogrodzie, na tarasie, w karczmie) lub w

kościele.

- uroczysty obiad (2 dania i deser),

- opcjonalnie: jedna z atrakcji (spacer w góry,

warsztaty, rowery, narty,...),

- od 19.00 wesele w karczmie, na tarasie i

na sali tanecznej. Szwedzki stół i słodki

bufet. W nocy 1 ciepły posiłek.

Trzeci dzień:

- śniadanie i wyjazd.



DoWoli zapewnia:

- 2 noclegi: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami, jest

apartament dla Pary Młodej, ręczniki i pościel w pokojach

- pełne wyżywienie: 2 śniadania, obiad weselny, szwedzki

stół i słodki bufet, napoje bez limitu -

kawa z ekspresu, herbata, soki, woda z cytryną, alkohol

we własnym zakresie.

- obsługa kelnerska podczas obiadu weselnego (podanie

do stołu, posprzątanie), czyste

szkło do napojów podczas pobytu.

Umiemy zaopiekować się gośćmi :)

Cena za osobę obok, przy założeniu 25-45 osób. Nie

pobieramy korkowego, talerzykowego, itd. Nie ma

dodatkowych opłat. Opcja grilla: +55 zł/osoba.

Cena za osobę 2 noce
wesele, talerzyk 220 zł
2 śniadania 80 zł
2 noclegi 200 zł
napoje 30 zł
ciasta 30 zł
Suma 560 zł



Noclegi.

Goście będą spać wygodnie w naszym domu.

Mamy pokoje 2 i 3-osobowe oraz 2 apartamenty

składające się z dwóch sypialni, kuchni i łazienki każdy.

W jednym z nich jest sypialnia dla Pary Młodej z łóżkiem

king size 2x2 m. Wszystkie pokoje i apartamenty mają

swoje łazienki. Posiadamy 32 miejsca

noclegowe. Jeśli gości będzie więcej

(do 45 osób) zapewniamy nocleg w

zaprzyjaźnionej agroturystyce o

zbliżonym standardzie pokojów

maksymalnie kilkaset metrów od nas.

Dojście na wesele zajmie kilka minut.



Przykładowe menu. Jest możliwość skomponowania swoich dań.

Przystawki: łosoś w pomidorach san marzano, batat

faszerowany suszonymi pomidorami i kozim serem,

steki z kalafiora (1 do wyboru).

Zupa: francuska zupa cebulowa z grzankami, rosół

królewski z makaronem jajecznym, krem z pomidorów z

prażonymi migdałami i oliwą (jedna do wyboru).

Drugie danie:

de volaille, udka

faszerowane, kaczka nadziewana jabłkami i żurawiną,

karkówka w sosie, kotlet pożarski, pierogi ruskie lub z

kapustą i grzybami, pieczone bataty faszerowane kozim

serem (2 do wyboru).

Surówki: miks sałat z oliwkami i granatem, z selera ze

śmietaną i orzechami, buraczki zasmażane (2).

Dodatki: ziemniaki młode z masłem i koperkiem, kluski śląskie, ryż basmati (2).



Zimny bufet: kanapeczki z serem dojrzewającym i

pastą warzywną, koreczki z łososiem i avocado,

koreczki z kabanosem, żółtym serem i ogórkiem

konserwowym, carpaccio z buraków z serem kozim,

smalec z ogórkami kiszonymi, nasz chleb domowy,

pasta słonecznikowa, pasta z makreli z ogórkiem,

pesto z orzechów włoskich i pietruszki, sałatka z

serem pleśniowym i figami, jajka z majonezem i

szczypiorkiem, deska serów i deska wędlin.

Deser: ciasto orzechowe, sernik czekoladowy z polewą

imbirową, malinowa chmurka, brownie z wiśniami,

piernik z nadzieniem, szarlotka, tiramisu (3).

W nocy: barszcz z krokietami lub pasztecikami, zupa

gulaszowa, udko pieczone z pieczarkami (do wyboru).

Napoje: świeża kawa ziarnista z ekspresu, herbata, soki

pomarańczowy i jabłkowy, woda z miętą i cytryną, bez

limitu przez cały pobyt.



“To miejsce urzekło nas tak bardzo, że
postanowiliśmy zorganizować w DoWoli nasze kameralne
wesele :) Właściciele stworzyli wspaniałą atmosferę i
zapewnili nam i naszym gościom jeden z piękniejszych

weekendów w naszym życiu ”
Aneta i Krzysztof

“Z naszej strony - nowożeńców-
doceniliśmy przede wszystkim super
zorganizowaną obsługę. To, że cały weekend
nie musieliśmy się niczym martwić, oraz bardzo
swobodną atmosferę która zaowocowała tym,
że obie strony rodziny (w większości spotykając
się po raz pierwszy) świetnie się bawiły.
Będziemy tutaj wracać!” Magda i Piotr



Zapraszamy do naszego domu :)

Piotr Porożyński
wedding manager

Wolimierz 51
59-814 Leśna
tel. +48 690 502 401
www.DoWoli.com

http://dowoli.com/

