
1. Jaki jest koszt za osobę dorosłą?

2. Jaki jest koszt za dzieci w różnym przedziale wiekowym?

3. Ile wynosi zaliczka?

4. Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę, aby zarezerwować termin?

5. Co jest w cenie talerzyka?

6. Czy cena za osobę może wzrosnąć?

7. Kiedy należy wpłacić całą kwotę?

8. Czy w razie rezygnacji zaliczka podlega zwrotowi?

9. Czy jest pokój dla nowożeńców i czy jest on w cenie?

10. Czy w pokoju jest sejf?

11. Kiedy można przywieźć niezbędne osobiste rzeczy na salę?

12. Jaki jest koszt wynajęcia pokoju dla gości?

13. Czy śniadanie jest wliczone w cenę pokoju?

14. Czy śniadanie jest serwowane w formie bufetu?

15. Do której godziny jest doba hotelowa?

16. Ile trwa przyjęcie weselne?

17. Jaki jest koszt przedłużenia godzin wesela?

18. Ile maksymalnie osób pomieści sala?

19. Czy jest wymóg minimalnej liczby gości?

20. Kiedy musimy podać ostateczną liczbę gości?

21. Ilu kelnerów obsługuje przyjęcie?

22. Czy można zwiększyć liczbę kelnerów?

23. Czy kelnerzy podają alkohol?

24. Czy szampan dla gości jest wliczony w cenę?

25. Czy chleb jest wliczony w cenę?

26. Czy ciasto, napoje i tort są wliczone w cenę?

27. Czy jest możliwość zamówienia ciasta, tortu,napoi we własnym zakresie?



28. Kiedy należy ustalić ostateczne menu?

29. Czy sala posiada w swojej ofercie dania wegetariańskie, bezglutenowe?

30. W jakich odstępach czasowych będą podawane posiłki?

31. Kiedy musimy przywieźć alkohol, tort, napoje na salę?

32. Czy kawa i herbata podawane są w formie szwedzkiego stołu?

33. Czy możemy zrealizować na sali dodatkowe atrakcje (np. fotobudkę, fajerwerki itp.)?

34. Czy jest wydzielone miejsce dla barmana?

35. Czy jest dodatkowa opłata za mycie szkła dla barmana?

36. Czy na sali jest klimatyzacja?

37. Gdzie znajduje się parking ? 

38. Ile jest miejsc parkingowych?

39. Czy na wyposażeniu sali jest projektor? 

40. Czy są miejsca wydzielone dla osób palących?

41. Czy sala posiada agregat w razie awarii? 

42. Czy mamy do wyboru stoły okrągłe i prostokątne?

43. Czy dekoracja sali jest w cenie?

44. Czy można gdzieś zobaczyć efekty tych dekoracji?

45. Czy jest możliwość dekorowania sali przez dekoratorkę?

46. Czy do dekoracji sali możemy użyć świec?

47. Kiedy może przyjechać dekoratorka na salę?

48. Czy są jakieś ograniczenia przy dekoracji sali?

49. Czy jeżeli zrezygnujemy  z dekoracji wykonanej przez salę, to możemy liczyć na zwrot 

kosztów?

50. Czy są dostępne pokrowce na krzesła i czy jest za nie dodatkowa opłata?

51. Czy sala dysponuje materiałowymi serwetkami (jaki mają kolor)? 

52. Czy w najbliższym czasie jest przewidywana zmiana stylizacji sali (remont)? 


