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Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym obiektem. 
W swoich poszukiwaniach trafiliście do Ornamental Farm Bukowiec - jedynej w Polsce farmy ozdobnej. 
Historia jej powstania oparta jest na wielkiej miłości dwojga ludzi, którzy od swego początku patrzyli w jednym kierunku.. 
„Moja przyjaciółko”… tak Friedrich Wilhelm von Reden zwracał się do swej ukochanej Friederike. 
 
Czy może być coś piękniejszego niż miłość i przyjaźń w związku dwojga ludzi? 
Redenowie do końca swoich dni pozostali małżeństwem zgodnym, otwartym i wrażliwym na drugiego człowieka, a przede 
wszystkim wiernym sobie nawzajem póki śmierć ich nie rozdzieliła. 
 

1. Na terenie założenia parkowego Ornamental Farm Bukowiec znajduje się kilka wyjątkowych i atrak-
cyjnych krajobrazowo miejsc do organizacji  ślubu cywilnego w plenerze:  

 
• Pawilon Herbaciarni zwany również Świątynią Ateny lub Belwederem zbudowany w 1804 r. w formie greckiej 

świątyni, z którego centralnej części roztacza się niepowtarzalny widok na panoramę Karkonoszy. 
Rezerwacja na wyłączność: 1500 zł (w cenie stół prezydialny dla mistrza ceremonii + 20 krzeseł) 

• Różany ogród otoczony trejażem przy Artystycznej Stodole (tzw. Pergola) 
Rezerwacja na wyłączność: 1500 zł (w cenie stół prezydialny dla mistrza ceremonii + 40  krzeseł) 

• Półwysep nad Wielkim Stawem przy przystani łodzi. 
Rezerwacja na wyłączność: 2000 zł (w cenie stół prezydialny dla mistrza ceremonii + 40  krzeseł) 

 
2. Do wyłącznej dyspozycji Państwa Młodych i ich Gości oddajemy budynek Dawnej Owczarni, w któ-

rym mieści się sala bankietowa oraz pokoje gościnne. Dodatkowo, poniżej znajdziecie Państwo przy-
kładowe menu, które z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. 
 

• Sala główna bankietowa do 120 osób o powierzchni 310 m2  
(w cenie: stoły prostokątne, krzesła, oświetlenie, opieka techniczna ,usługi porządkowe, media ) 
Minimum: 100 osób. Przy mniejszej ilości gości dopłata za salę 3000 zł. 
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• Przykładowa propozycja menu weselnego 280 zł/osobę 

 
ZUPA 
Aromatyczny rosół drobiowy z makaronem 
                                                                  
DANIE GŁÓWNE 
(podawane na półmiskach – do wyboru trzy rodzaje) 
Roladka drobiowa faszerowana szynką i serem     
Tradycyjny kotlet schabowy  
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 
 
DODATKI 
Ziemniaki z wody okraszone masłem i posypane koperkiem 
Ziemniaki puree 
Kluski śląskie 
Ryż 
Kasza 
Kompozycja sezonowych, gotowanych warzyw 
Dwa rodzaje surówek 
 
CIEPŁE I ZIMNE PRZEKĄSKI 
Śledź w oleju z cebulką 
Półmisek mięs pieczonych 
Pasztet domowy własnej roboty 
Galaretka z drobiu 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka sezonowa 
Roladka z tortilli z sałatami i szynką 
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Jaja faszerowane kolorowymi pastami 
Schab po staropolsku nadziewany owocami suszonymi z farszem chrzanowo-jajecznym 
Pomidorki nadziewane ziołowym kremem serowym 
Mix piklowanych warzyw: ogórek konserwowy, papryka marynowana, pieczarki marynowane lub grzybki leśne 
Pieczywo, masło 
Sos zimny do wyboru (np. czosnkowy, koktailowy, chrzanowy itp.) 
Barszcz z pasztecikiem 
Ragout z udźca indyka 
Pierogi do wyboru (np. ruskie, z kaszą gryczaną i serem, z mięsem itp.) 
 
DESER 
Ciasto- trzy rodzaje (np. sernik, ciasto makowe, szarlotka, miodownik, itp.) 
 
NAPOJE 
Woda, kawa, herbata 
 
                                                                                 

• Miejsca noclegowe : 
- 10 pokoi dwuosobowych  (możliwość  do 10 miejsc na dodatkowych łóżkach) 
- 1 pokój typu studio (dwie oddzielne sypialnie w każdej po 2 pojedyncze łóżka + aneks kuchenny) 
- 1 pokój typu studio (przestronna sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą +aneks kuchenny) 
- 2 pokoje trzyosobowe (w każdym po 3 pojedyncze łóżka) 
- Wszystkie pokoje posiadają łazienki 
- Łącznie: do 43  miejsc noclegowych 
- Cena: 5000 zł (bez śniadania) 
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3. Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych miejsc noclegowych w jednym z budynków na terenie  
folwarku w promieniu kilkudziesięciu metrów od miejsca uroczystości weselnych. 

 
- 2 pokoje dwuosobowe z aneksami kuchennymi 
- 2 pokoje typu studio (sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą, aneks kuchenny) 
- Wszystkie pokoje posiadają łazienki 
- Cena: 130 zł/osobę 

 
 

4. Poprawiny 
 

• Wykorzystanie sali bankietowej wraz z przestrzenią zieloną od godziny 12:00 do godziny 17:00 
Cena: 3500 zł 
 
 
5. Co powinniście Państwo wiedzieć 

 
• Apartament historyczny – tzw. Apartament Redena – salon z kominkiem, dwie sypialnie, kuchnia, łazienka  

Dla Pary Młodej w noc poślubną GRATIS! 
• Sala bankietowa do dyspozycji od godziny 16:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie uroczystości (dekoracja, 

aranżacja etc.) 
• Zapewniamy doradztwo i pomoc w wyborze podwykonawców: pracownie florystyczne, profesjonalne studia foto-

graficzne, fryzjerka, stylistka, makijażystka 
• Istnieje możliwość przygotowania śniadania w cenie od 50 zł/osoby 
• Przedłużona doba hotelowa do godziny 12:00 
• Wszystkie podane ceny obowiązują na dzień sporządzenia oferty 
• Przedstawiona oferta nie jest ofertą ostateczną – istnieje możliwość modyfikacji oraz dokonania zmian 
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Zachęcamy do zapoznania się i  skorzystania z dodatkowych atrakcji znajdujących się  na terenie obiektu, a ze swojej 
strony zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby ten dzień był dla Państwa i Waszych Gości wyjątkowy i na zaw-
sze pozostał w Waszej pamięci. 
 
Będzie nam bardzo miło Państwa gościć! 
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