
POROKE
v hotelu Kempinski Palace Portoro�°





Premium Poročni paket

    Sprejem dobrodošlice s kozarcem penečega vina
    Poročni obred v prečudovitem parku ali na terasi s čudovitim pogledom na Jadransko morje
    Ekskluzivni poročni meni s štirimi hodi
    Neomejen paket pijače 6 ur (vino, pivo, sokovi, voda, kava, čaj)
    Poročna torta
    Polnočni bife
    Najem Kristalne dvorane
    Upgrade v poročno suito z romantično dekoracijo za poročni par
    Romantični poročni tretma s steklenico penečega vina za poročni par
    Razkošni zajtrk v sobi za poročni par
    Poročni koordinator
    Tisk menijev in kartic z imeni

Cena: od EUR 135 na osebo

Deluxe Poročni paket
    
    Sprejem dobrodošlice s kozarcem šampanjca
    Poročni obred v prečudovitem parku ali na terasi s čudovitim pogledom na Jadransko morje
    Ekskluzivni poročni meni s petimi hodi
    Neomejen paket pijače 6 ur (vino, pivo, sokovi, voda, kava, čaj)
    Poročna torta
    Polnočni bife
    Najem Kristalne dvorane
    Upgrade v poročno suito z romantično dekoracijo za poročni par
    Romantični poročni tretma s steklenico šampanjca za poroččni par
    Razkošni zajtrk v sobi za poročni par
    Poročni koordinator
    Tisk menijev in kartic z imeni
   
Cena: od EUR 145 na osebo





Palace Poročni paket

    Sprejem dobrodošlice s kozarcem šampanjca
    Poročni obred v prečudovitem parku ali na terasi s čudovitim pogledom na Jadransko morje
    Ekskluzivni poročni meni s petimi hodi
    Neomejen paket pijače 6 ur (vino, pivo, sokovi, voda, kava, čaj)
    Open bar 2 uri (vodka, gin, vino, pivo, sokovi, voda, kava, čaj)
    Poročna torta
    Polnočni bife 
    Najem Kristalne dvorane 
    Upgrade v poročno suito z romantično dekoracijo za poročni par
    Romantični poročni tretma s steklenico šampanjca za poročni par
    Razkošni zajtrk v sobi za mladoporočenca
    Poročni koordinator
    Tisk menijev in kartic z imeni

Cena: od EUR 185 na osebo

Dodatne  Informacije

    Začetek možen od 17. ure popoldne naprej
    Trajanje mogoče do 3. ure zjutraj
    Možnost podaljšanja poroke do 4. ure zjutraj z doplačilom EUR 1 000 + konzumacija
    Odstranitev preproge iz Kristalne dvorane: EUR 100
    Redeča preproga: EUR 150
    Svečane prevleke za stole: EUR 5 na stol





 

 

Za več informacij in rezervacije nas lahko kontaktirate na:

Kempinski Palace Portorož
Obala 45
6320 Portorož
Slovenija

T +386 5 692 7660
F +386 5 692 7950
meetings.portoroz@kempinski.com

www.kempinski.com/portoroz


