MOJE PERFEKCYJNE PRZYJ¢CIE WESELNE

Raffles. Z mi∏oÊcià do Warszawy.
GoÊcie w otoczeniu pi´kna i elegancji
… poruszeni. Obs∏uga porusza si´ mi´dzy nimi,
jedzenie jest delikatne, pyszne… i niezwykle wyrafinowane.
Sala balowa przepe∏niona radoÊcià,
rozmowà i wspólnym Êmiechem.
Niezapomniany.
Od ponad wieku Raffles jest jak mistyczny szept
na ustach ˝ycia, poszukiwacz przygód.
W Warszawie kontynuujemy to dziedzictwo tworzàc
idealne miejsce do rozpocz´cia przygody ˝ycia.
Oaza dla nowo˝eƒców i tych, którzy kochajà ˝ycie.
Raffles Europejski Warsaw znajduje si´ w sercu miasta,
na Trakcie Królewskim.
Serdecznie zapraszamy do Raffles Europejski Warsaw.
Historii ciàg dalszy...

Wyobraê sobie idealne przyj´cie weselne.
W przestronnej Sali balowej, która pozostawi
niebywa∏e wspomnienia i wzbudzi zachwyt
zaproszonych goÊci.
Ze wspania∏ymi dekoracjami kwiatowymi, osobistym konsultantem Êlubnym, muzykami i szoferem.
Zespó∏ eventowy gwarantuje profesjonalnà
obs∏ug´, dzi´ki której Twoja uroczystoÊç b´dzie
takà, jakà sobie wymarzysz.
Raffles Europejski Warsaw zapewni niezapomniane,
romantyczne prze˝ycia w dniu Twojego Êlubu.

Wesele trwa chwilę,
a pozostaje w pamięci na zawsze.

Specjaliści ds. ślubu sprawią, że Twoja wizja stanie się rzeczywistością.
Będą pod ręką, aby zapewnić profesjonalną obsługę i elegancką oprawę,
dzięki której Twoja uroczystość będzie taką, jaką sobie wymarzysz, i nie tylko.
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Od uroczystoÊci weselnych, po wydarzenia okolicznoÊciowe, Europejska Sala Balowa
tworzy fenomenalne t∏o ka˝dego przyj´cia. Wn´trze sali balowej mia∏y zaszczyt witaç
najwa˝niejszych przedstawicieli paƒstw, rodzin królewskich z dziewi´tnastego
i dwudziestego wieku oraz najbardziej wp∏ywowych artystów i intelektualistów tamtych
czasów. Raffles Europejski Warsaw po raz kolejny w centrum sceny spo∏ecznej dumnie
prezentuje si´ dla nowych goÊci.

DoÊwiadczony zespó∏ eventowy zapewni doskona∏à obs∏ug´ uroczystoÊci weselnych oraz przyj´ç
okolicznoÊciowych. Szefowie kuchni stworzà wyjàtkowy bufet przy u˝yciu produktów regionalnych
i sezonowych. Charakterystyczna dla hotelu elastycznoÊç i mo˝liwoÊç spersonalizowania organizacji
przyj´cia zapewni wszystko, czego potrzebujesz, aby ka˝de wydarzenie przebieg∏o dok∏adnie tak,
jak sobie wymarzysz.
• Menu serwowane i bufet
• Tort weselny
• Kieliszek szampana na powitanie
• Pakiet napojów, zawierający wina, alkohole
mocne, napoje bezalkoholowe
• Dekoracje kwiatowe na stołach
• Pokrowce na krzesła
• Menu dla gości
• Udostępnienie przestrzeni na sesję zdjęciową
(w miarę dostępności)

• Podstawowe wyposażenie techniczne sali
• Parkiet
• Apartament dla nowożeńców
• Rytuał kąpielowy w apartamencie
• Specjalne stawki na pokoje dla gości
(w miarę dostępności)
• Zaproszenie dla dwóch osób na kolację
z okazji rocznicy ślubu w restauracji
Europejski Grill
• Dwa miejsca parkingowe

Zainteresowanych prosimy o kontakt,
pomożemy zaplanować wyjątkowe przyjęcie.

Udogodnienia

Usługi gastronomiczne

Unikalne wyposażenie wnętrz. Starannie
dobrana sztuka z Kolekcji Hotelu Europejskiego.
Wyrafinowane łazienki z wygrawerowaną
warszawską panoramą tworzą każdy pokój
oazą luksusu.

Do dyspozycji restauracja, bar, cukiernia oraz
najbardziej ekskluzywny salon cygar.

•
•
•
•
•
•
•

28 Pokoi Deluxe
40 Pokoi Raffles
24 Apartamenty Junior
6 Apartamentów Grand
6 Apartamentów Signature
1 Apartament Raffles
1 Apartament Prezydencki

Serwis
Podczas każdego pobytu pomagamy cieszyć
się w pełni tym, co Raffles i Warszawa mają
do zaoferowania.
• Spersonalizowana 24-godzinna usługa lokaja
• Prywatne oprowadzenie po kolekcji sztuki
• Raffles Spa
• Pokoje wspomnień
• Serwis limuzyn

• E uropejski Grill – restauracja z polską kuchnią
w nowoczesnym wydaniu, tworzoną przy użyciu
starannie dobranych świeżych produktów.
• Long Bar – Ikona hoteli Raffles, przynosi do
Warszawy najlepsze światowe koktajle.
• Humidor – kameralny salon cygar dla
miłośników i koneserów pojedynczych słodów,
koniaków oraz brandy.
• Lourse Warszawa – ciesz się najlepszymi
ciastami i tortami w Warszawie, serwowanymi
w pięknych białych wnętrzach, w otoczeniu
kości słoniowej oraz mosiądzu.
• Lobby Lounge – wspaniałe wejście do hotelu,
idealny punkt na drinka bądź lekkie menu.

RAFFLES EUROPEJSKI WARSAW
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 13
00-071 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 255 95 00
Email: events.warsaw@raffles.com
raffles.com/warsaw
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