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OLANDIA to piękna bajka o Olendrach, gdzie o każdej porze roku jest wyjątkowo: 
czy to wiosną, gdy kwitnie blisko 35 000 tulipanów, 
czy latem, gdy duch świętojaoskiej nocy unosi się nad jeziorem, 
czy jesienią, gdy kosze uginają się od grzybów, 
czy też zimą, gdy legendarny Thomas łowi ryby spod lodu, 
a ukochana Halina taoczy wokół niego na łyżwach... 
 
OLANDIA to unikatowy kompleks sielankowych zabudowao dworskich. Początki 
Prusimia datowane są na 1386 rok. Obecna forma majątku, na który składają sią: 
Dwór, Spichlerz, Kamiennik, Stodoła Fryzyjska, Wodnik oraz 6 hektarowy plener, 
zabytkowy Park ze strumykiem wpływającym do malowniczego Jeziora Kuchennego, 
pochodzi z początku XIX wieku. 
 
To wszystko sprawia, iż każde wesele jest równie wyjątkowe. 

 
 



 

POKOJE 
 

Dysponujemy 170 komfortowymi miejscami noclegowymi w 60 pokojach.  
Każda Para Młoda, którą będziemy mieli przyjemnośd gościd w OLANDII, otrzyma od nas 
w prezencie nocleg w luksusowym Apartamencie Winnym*, w którym Nowożeocy mogą 
rozkoszowad się pięknym widokiem na jezioro oraz kąpielą z płatkami róż w wannie 
umieszczonej w sypialni. 

Nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym:            239 zł/osobę** 
Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym:            139 zł/osobę** 
Nocleg ze śniadaniem w pokoju 3- i 4-osobowym:     119 zł/osobę** 
Nocleg ze śniadaniem - dziecko w wieku 4-12 lat:        60 zł/osobę 
Nocleg ze śniadaniem - dziecko w wieku 13-17 lat:      90 zł/osobę 
Nocleg - dziecko w wieku do lat 3, śpiące z rodzicami:   bezpłatnie  
 
**w okresie od listopada do kwietnia - 20 % dodatkowego rabatu 

 
Przedłużenie doby hotelowej – dodatkowo 50% wartości pokoju 

* dotyczy przyjęd powyżej 70 osób 
 

      

 

 
 
 
 
 



 

SALE 
 

Jednym z głównych atutów Olandii są stylowe sale i ich wyjątkowa atmosfera. 
Do dyspozycji Gości weselnych oddajemy 2 główne sale: 

 Mniejszą, 100-metrową, salę TULIPANOWĄ z tarasem i widokiem na park oraz jezioro – 

opłata za salę w dniu wesela – 1500 zł*; w dniu poprawin – 1300 zł* 

 330-metrową salę FRYZYJSKĄ z przeszkloną kopułą, zza której rozpościera się widok na 

jezioro, w której możemy zorganizowad wesele do 150 osób – opłata za salę w dniu 

wesela wynosi 2500 zł*; w dniu poprawin – 1800 zł*  

 

* w okresie od listopada do kwietnia - 65 % rabatu 
 

 
CEREMONIA ŚLUBNA 

 
Nasz 2 hektarowy Park daje możliwośd zorganizowania ślubu cywilnego z widokiem na 
jezioro. Wszelkie formalności związane z organizacją należy ustalid z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Kwilczu. 
Koszt organizacji takiej ceremonii to 1500 zł + ewentualna dekoracja. 
 
Pary zainteresowane ślubem kościelnym mogą skorzystad z położonego nieopodal kościółka 
w Kamionnie (5 km). 
Ks. Marek Jankowski tel.: 95 748 18 11 (kontakt tel. w dni powszednie 19:00 – 20:00). 

 
 
 

       
 
 
 
 
 



 

WYSTRÓJ SALI 
 

W cenie organizacji wesela proponujemy Paostwu świece na stoły, okrągłe stoły z białymi lub 
beżowymi obrusami i serwetkami. 

Ponadto zachęcamy do skorzystania z naszego mini-pakietu, w którego skład wchodzą: 

 Wizytówki na stołach wraz z planem rozsadzenia Gości na sztaludze 
 Wydrukowane dla każdego Gościa menu  

Koszt pakietu: 40 zł/osobę 

Ponadto za dodatkową opłatą oferujemy: 

 Koordynację Wesela      1000 zł 
 Kolorowe światła wieczorne w Sali Fryzyjskiej  200 zł 
 Pokrowce na krzesła      22 zł/sztukę 
 Pochodnie wzdłuż ścieżki     450 zł 

Gdyby byli Paostwo zainteresowani dodatkowymi usługami, takimi jak oprawa muzyczna i 
fotograficzna, aranżacja sali weselnej, aromatyzacja wnętrz, bar z obsługą barmaoską, pokaz 
pirotechniczny z muzyką, pokaz iluzjonistyczny i taneczny, animatorzy dla dzieci - możemy 
polecid firmy z zewnątrz, z którymi współpracujemy. 
 
 
 

      
 

      
 

Przedstawione na zdjęciach wyposażenie sal oraz dekoracje nie są własnością obiektu. 

 
 
 
 
 



 

MENU 
 

Przygotowanie menu weselnego to jedna z trudniejszych decyzji jaką trzeba podjąd podczas 
organizacji uroczystości weselnej. Od tej decyzji wiele zależy, a przecież ważne jest, żeby 
Goście byli zadowoleni i czuli się dobrze. Specjalnie dla Paostwa przygotowaliśmy 
różnorodne propozycje menu już od 199 zł* za osobę. Istnieje również możliwośd 
skomponowania własnego menu.  
 
Proponujemy dodatkowo: 

 Kącik słodkości z kilkoma rodzajami ciast do wyboru  25 zł/osobę 
 Pieczoną szynkę w cieście                  850 zł/do 50 osób 
 Pieczonego prosiaka                   1600 zł/do 50 osób 
 Stół wiejski (wędliny, szynki, kaszanki, salcesony, pasztety,  

smalec, ogórki kiszone, grzybki marynowane, pieczywo)   35 zł/osobę 
 Stół z dziczyzną       49 zł/osobę 
 Zaserwowanie ciasta/tortu/dzika  

dostarczonego przez Parę Młodą     7 zł/osobę/1 opcja 
 Zaserwowanie podczas poprawin dao z wesela   20 zł/osobę 
 Chleb na powitanie Pary Młodej                                                            gratis 

 
Dzieci do lat 3        gratis 
Dzieci od 4 do 10 lat       50% wartości menu 
Obsługa – orkiestra, fotograf      60% wartości menu 

 

*w okresie od listopada do kwietnia - 20 % rabatu na niektóre menu 
 

NAPOJE 
 

Specjalnie dla Paostwa przygotowaliśmy całonocny pakiet napojów bezalkoholowych w 
nielimitowanych ilościach, w którego skład wchodzą: soki, woda z cytryną, kawa, herbata, 
napoje gazowane. 
Wartośd pakietu: 35 zł/osobę 

ALKOHOLE 
 

Wino musujące na toast – gratis. 
Zachęcamy do skorzystania z naszych alkoholi: 

 Wino - polecamy wino domu w cenie 47 zł/butelkę 
 Wódka - Wyborowa 49 zł/0,5l 
 Piwo - 480 zł/ keg 30l 

 
Oferujemy również inne alkohole. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Winiarni, która 
jest zaopatrzona w wina z całego świata. 
Wprowadzenie własnego alkoholu wiąże się z opłatą 20 zł/osobę. 
W związku z charakterem OLANDII, wnoszenie własnego wina nie jest możliwe. 
 
Uroczystośd weselna w Olandii przewidziana jest do godz. 4.00. 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 


