
 

                                       
                                    
 

 
 
         

 
                    

 

 
Menu na imprezy okolicznościowe oraz 
warunki organizacji uroczystości w roku 2018 
Wesela w Resorcie Nová Polana w Dolnej  Łomnej 
 
 
Szukacie odpowiedniego miejsca na jeden z najważniejszych dni w Waszym życiu? 
 
 Ślub to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie w życiu każdego z nas. Resort Nová 
Polana oferuje Wam wszystko, czego potrzebujecie by uczcić początek wspólnego życia. 
Razem z naszymi partnerami jesteśmy gotowi stworzyć dla Was wydarzenie, które będziecie 
wspominać do końca swojego życia. Chętnie pomożemy Wam w organizacji całej uroczystości. 
 
 Resort Nová Polana jest położony wśród pięknej beskidzkiej przyrody z romantycznym 
widokiem na Czechosłowackie Beskidy. W skład terenu resortu wchodzi budynek główny z 
recepcją, który oferuje przyjemny nocleg w siedmiu pokojach i czterech apartamentach z 
prywatną łazienką. Poza tym oferujemy możliwość noclegu w pięciu domkach 6-osobowych. 
Na wesela polecamy szczególnie stylową restaurację z dostępem do tarasu oraz wyjątkowym 
widokiem. Możecie także skorzystać z otwartej niedawno, wyłożonej kamieniem restauracji 
dolnej, która jest odpowiednia na mniejsze imprezy. 
 

Oprócz ceremonii cywilnej oferujemy także możliwość ślubu kościelnego na łące lub 
tarasie pod modrzewiem. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w organizacji ślubów i 
wesel macie gwarancję doskonałej obsługi i wyjątkowych przeżyć kulinarnych. 

 
Ślub 

 
Ceremonię ślubu chętnie przygotujemy dla Was na tarasie zewnętrznym lub na łące. 

Wystrój miejsca ślubu dostosujemy całkowicie do Waszych oczekiwań. Wasze „TAK“ zostanie 
przypieczętowane przez burmistrza Jabłonkowa. W związku z tym koniecznie jest zgłoszenie 
się do Urzędu gminy w Jabłonkowie i upewnienie się, że ślub jest możliwy w terminie, który 
wybraliście. Koszt ogranizacji ceremonii ślubnej oraz wystroju miejsca ślubu to 2000 Kč (kwota 
nie zawiera opłaty w Urzędzie gminy). Wystrój miejsca ślubu obejmuje biały obrus na stole 
ślubnym, kwiaty z naszych ogrodów oraz białe wstążki na krzesłach dla Waszych gości.  

 

 
 
 



 

                                       
                                    
 

 
 
         

 
                    

 
 
 
Pomieszczenia i stoły ślubne 
 
 Przyjęcie weselne chętnie dla Was zorganizujemy w stylowej restauracji (do 70 gości) 
lub na tarasie zewnętrznym (do 50 gości).   

Na stole nakrytym w kolorze białym znajdzie się obrus, serwetki oraz świeczki w 
kolorze, który sami wybierzecie. Możemy także polecić stylowy drewniany stół bez obrusu. 
Kolejnym elementem stołu ślubnego są sztućce odpowiednie do zamówionego jedzenia oraz 
kieliszki do toastu. U szczytu stołu jest zawsze wystarczająco dużo miejsca na torty i wazon na 
bukiet ślubny. Do dyspozycji będziecie także mieli stoły przeznaczone na prezenty i bukiety 
oraz lodówkę na napoje bezalkoholowe. Zarówno na tarasie zewnętrznym jak i w restauracji 
przygotujemy dla Was miejsce do tańca. 
 

 
Warunki organizacji wesela 
 
 Podczas rezerwacji konieczna jest zaliczka 3000 kč, która gwarantuje blokadę terminu 
i w razie odwołania ślubu nie podlega zwrotowi. Mniej więcej 2 miesiące przed ślubem 
wymagana jest zaliczka w wysokości 50% zaplanowanej kwoty według danego dnia. Sala na 
Wasze przyjęcie jest darmowa do godziny 24:00. Po północy opłata za każdą kolejną 
rozpoczętą godzinę to 500 kč. 
 
Warunki rezygnacji: 
– 14 dni przed zaplanowanym terminem 50 % zapłaconej zaliczki 
– od 7 dni przed zaplanowanym terminem 100 % zapłaconej zaliczki 
 
Rozliczenie za wesele następuje zawsze dzień po ślubie, nawet w wypadku gdy nie macie 
noclegu w resorcie. Płatność jest możliwa gotówką lub kartą płatniczą. 
 
Będzie nam bardzo miło, jeśli na rozpoczęcie wspólnego życia wybierzecie resort Nová Polana. 
Zapraszamy serdecznie na odwiedziny.  
 
 
 

  



 

                                       
                                    
 

 
 
         

 
                    

 
Oferta weselna A 
Nocleg 550 Kč / na osobę, w tym śniadanie 
Apartament dla nowożeńców GRATIS 
 
 

Obiad 333 Kč / osoba, 275 Kč / dziecko do 12 lat  
Cinzano bianco/dry 
Domowy pasztet z sałatką, cebulka konfitowana 
Rosół (wołowy, drobiowy)  
Polędwica wołowa, wariacja knedli 
 
Zakąski i kolacje 750 Kč / osoba, 390 Kč / dziecko do 12 let 
Bar sałatkowy z dodatkami 
Sałatka kuskus z grillowanymi warzywami  
Włoska sałatka z makaronu z grillowanym mięsem z kurczaka  
Wybór serów  
Patera z pokrojonymi owocami 
Tatar wołowy 
Kotleciki z kurczaka 
Medaliony wieprzowe 
Szynka wieprzowa, dodatki, pieczywo  
Skrzydełka BBQ  
Drobiowe mięso ogniste, placki  
Nocny gulasz z wołowiny 
 
Napoje 
Soki           1L / 85 Kč  
Dzbanki z wodą, cytryną, miętą       1L / 38 Kč  
Coca-cola          2L / 100 Kč  
Kawa i piwo według aktualnego cennika. 
 
Alkohol 
Wino z beczki (Rulandské šedé, Zweigeltrebe, Chardonnay, Sauviqnon)  1L / 150 Kč 
Wódka Absolut         1L / 1 100 Kč  
Capitan Morgan        1L / 1 100 Kč  
Jägermeister          1L / 950 Kč 
Tullamore Dew         1L /1 000 Kč 
Jelínek slivovice         1L / 850 Kč 
        
 



 

                                       
                                    
 

 
 
         

 
                    

 
Oferta weselna B 
Nocleg 550 Kč/na osobę, w tym śniadanie 
Apartament dla nowożeńców GRATIS 
 
 
Obiad 400 Kč / osoba, 315 Kč / dziecko do 12 lat  
Prosecco 
Pasztet z kaczki z żurawiną i cebulowym chutney 
Rosół (wołowy, drobiowy) 
Pieczona polędwica, nadziewana pierś kurczaka, rokforowy sos ziołowy, ziemniaki au gratin, 
warzywa grillowane 
 
 
Zakąski i kolacje 950 Kč / osoba, 530 Kč / dziecko do 12 lat 
Bar sałatkowy z zieloną sałatą i dodatkami 
Sałatka kuskus z grillowanymi warzywami 
Tatar wołowy 
Wybór serów krajowych i zagranicznych 
Deska wiejska - wybór kiełbas 
Sałatka z ciecierzycy 
Wędzony łosoś 
Skrzydełka z kurczaka 
Szaszłyki wieprzowe 
Roiberka z wieprzowiny 
Szynka wędzona/prosiak, dodatki 
Wołowina pieczona roast beef w plasterkach 
Łosoś ze szpinakiem w cieście 
Pieczona makrela 
Grillowane BBQ kawałki kurczaka 
Wołowina Stroganow z ryżem 
 
 
Napoje 
Soki           1L / 85 Kč  
Dzbanki z wodą, cytryną, miętą       1L / 38 Kč  
Coca-cola          2L / 100 Kč  
Kawa i piwo według aktualnego cennika.



 

                                         Resort Nová Polana 
                                     Dolní Lomná 216  
 

Resort Nová Polana        ALDA INVEST s.r.o. 
Dolní Lomná 126        IČ: 26858592 
739 91          DIČ: CZ26858592 
info@novapolana.cz         + 420 777 488 707 
www.novapolana.cz        + 420 777 488 708  
      

 

 
 
Alkohol 
Wino z beczki (Rulandské šedé, Zweigeltrebe, Chardonnay, Sauviqnon)  1L / 150 Kč 
Wódka Absolut         1L / 1 100 Kč  
Capitan Morgan         1L / 1 100 Kč  
Jägermeister          1L / 950 Kč 
Tullamore Dew         1L /1 000 Kč 
Jelínek slivovice         1L / 850 Kč 
 
* Ofert nie można łączyć. 
 


