Witajcie w Sosnowej Osadzie!
To wyjątkowe, niebanalne miejsce, które pozwala na oderwanie się od miejskiego gwaru,
oraz znalezienie ciszy i odpoczynku w otoczeniu przyrody. To miejsce zapraszające do
przeżycia niezapomnianych chwil.
Znajdziecie u nas rozległą łąkę ze stawem oraz romantyczne zakątki między drzewami.
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Główny obiekt położony jest w sosnowym zagajniku. Do budynku przylega zadaszony
zewnętrzny parkiet, gdzie podczas tańca można podziwiać rozgwieżdżone niebo.
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Do dyspozycji oddajemy dwie połączone ze sobą sale. Łącznie mogą one pomieścić do
160 osób w klasycznym ustawieniu stołów oraz do 140 osób przy stołach okrągłych.
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Sosnowa Osada ma duszę i swój własny, niepowtarzalny klimat. Właścicielka Osady
Sonia Burandt, przygotowując weselne dekoracje, zadba o to, by podkreślić magie tego
miejsca. Swobodnie balansując między stylami rustykalnym, vintage i boho, z pewnością
zaproponuje wyjątkową dekorację.
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Podczas całonocnej zabawy, pełnej wrażeń, ludzi i głośnej muzyki przychodzi ochota aby
zdjąć wysokie obcasy i odpocząć na wygodnych „fotelach” z dala od hałasu. Na
Państwa życzenie możemy stworzyć strefę, która spełni to pragnienie!
Miejsce, gdzie znajdziecie Państwo chwilę ciszy i odprężenia.
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Proponujemy perfekcyjnie skomponowane menu przygotowane w Family & Business Bistro.
O tym, że oferowane menu jest wyśmienite, będzie można się przekonać podczas
degustacji, na którą zapraszamy do F&B Bistro. Wspólnie z szefem kuchni pomożemy
dobrać menu uwzględniające specjalne życzenia.
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W czym jeszcze możemy pomóc?
Często zorganizowanie sprawnego transportu dla gości staje się sporym wyzwaniem.
Właściciel Sosnowej Osady Marcin Burandt, dysponujący firmą transportową, może
pomóc
w
rozwiązaniu
tego
problemu.
Zapewnimy
transport
wszystkim
niezmotoryzowanym osobom, przewożąc gości na trasie kościół – sala weselna oraz po
weselu rozwożąc na odpoczynek.
Papeteria ślubna to zaproszenia, winietki, menu, tablica gości. Przygotowanie ich w
sposób spójny z miejscem wesela i jego klimatem to sztuka. W tym również możemy
pomóc, ponieważ współpracujemy w tym zakresie z Paulą Hydzik - młodą i bardzo
kreatywną graficzką.
Wiemy, jak wiele jest spraw do załatwienia przy okazji organizacji ślubu i wesela.
Znalezienie odpowiednich wykonawców to czasochłonne i często stresujące zajęcie.
Współpracujemy na co dzień ze znaną i cenioną na rynku firmą konsultantów ślubnych Ślubną Pracownią. Mogą pomóc polecając sprawdzonych wykonawców, doradzając w
sprawach związanych ze ślubem i weselem, czy koordynując ten ważny dzień. Dla
naszych klientów udzielają rabatu na swoje usługi.
Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Bartłomiej Sadowski
Właściciel Family&Business Catering
tel.: +48 662 212 002
e-mail: kontakt@fb-catering.pl
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