Za nepozabno poroko
Pogostitve • Poročni obredi v naravi • Torte in pecivo

Za vašo lažjo
odločitev
Naše darilo mladoporočencema,
ki pripravita poročno pogostitev
v Hotelu Paka, Vili Herberstein,
Restavraciji Jezero, Restavraciji pod
Jakcem, ali za pogostitev naročita
catering Gorenja Gostinstva.

Brezplačna nočitev z zajtrkom
za mladoporočenca v apartmaju
Hotela Paka ali v Vili Herberstein.

Zaupajte nam in izpolnili
bomo vaše sanje.
Doslej preko 1500 porok

Nočitev z zajtrkom za poročni
priči, skupaj za 4 osebe, s 40%
popustom na dve dvoposteljni
sobi v Hotelu Paka ali Vili
Herberstein.
Darilni bon za sobotno večerjo
za dve osebi v Vili Herberstein.

Hotel Paka

Za poroke do 90 oseb
Prijetna, sodobno opremljena restavracija v osrednjem mestnem hotelu
Izvrstni poročni meniji že od 25,80 € na osebo
Široka ponudba izvirno oblikovanih poročnih tort
iz naše priznane slaščičarne
Velik izbor vseh vrst piškotov, izdelanih ročno po naših receptih
Prostor za živo glasbo
Možnost nočitve gostov po zaključenem slavju
s posebnim popustom na ceno sob
Brezplačna uporaba parkirišča in naše parkirne hiše

T 03 898 0700 E info@hotelpaka.com

Vila Herberstein

V Vili do 30, na letni terasi do 60 oseb
Poročni obred v idiličnem okolju
Čarobna zunanjost in notranjost Vile
Izbrani meniji poročnih pogostitev vrhunske kulinarike
od 30,00 € na osebo
Široka ponudba najboljših slovenskih vin in hišnih slaščic
Možnost nočitve gostov po zaključenem slavju
s posebnim popustom na ceno sob
Čudovit vrt in park za ustvarjanje nepozabnih fotografij
Brezplačno parkirišče

T 03 896 1400 E vilaherberstein@gorenje.com

Restavracija Jezero
Za poroke do 200 oseb

Prostorna restavracija v mirnem okolju z veliko teraso
in pogledom na Velenjsko jezero
Svetovanje pri organizaciji poročnega slavja
Poročni meniji od 25,50 € na osebo
Kotiček za otroke
Veliko, brezplačno parkirišče
Možnost vožnje mladoporočencev s pletno

T 03 586 6462 E restavracija.jezero@gorenje.com

Restavracija pod Jakcem
Za poroke od 200 do 450 oseb

Sodobna, izjemno velika restavracija
Možnost prilagoditve velikosti prostora številu gostov (predelne stene)
Izvrstni poročni meniji od 26,50 € na osebo
Poroka od A do Ž» od 56, 30 € na osebo zajema:
aperitiv, meni, neomejeno pijačo, domače piškote, torto, dekoracijo omizja,
prevleke stolov in rdečo preprogo.
Meni za otroke 8,20 €
Najboljši pogoji za poroke z živo glasbo
Ozvočenje za govore
Plazmatski TV sprejemniki za prikazovanje fotografij, filmov, sporočil …
Zmerna postrežnina za točenje vaših pijač
Kotiček za otroke
Veliko, brezplačno parkirišče
T 041 745 216 E catering@gorenje.com

Catering na poroki
Nepozabna poročna pogostitev
na vaši izbrani lokaciji

Oseben pristop in pozornost do vsakega naročnika
Ugled in profesionalnost
Več kot dvajset let izkušenj in visoka kakovost storitev
Sodobna kulinarika s pridihom domačnosti
Raznovrstna ponudba različnih poročnih menijev, jedi,
prigrizkov in finger food pogostitev
Bogata ponudba poročnih tort, slaščic in peciva, ročno izdelanih po
hišnih receptih
Celovita storitev – pripeljemo, pripravimo, postrežemo in pospravimo
Lokacije po lastni izbiri : grajska dvorišča, šotori, večnamenske dvorane,
nenavadne lokacije, pri vas doma…

T 041 745 216 E catering@gorenje.com

Ustvarjeno
z ljubeznijo
in naravo

GORENJE GOSTINSTVO

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
T +386 (0)3 899 10 00
E gostinstvo@gorenje.com

WWW.GORENJEGOSTINSTVO.SI

