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Dom Weselny "BIANCO" Ciechanów
Oferta lokalu Ocena: 5
Dom Weselny Bianco znajduje się na
terenie Ciechanowa. Zajmujemy się
organizacją i obsługą uroczystości
rodzinnych, a także bankietów i spotkań
okolicznościowych. Dysponujemy salą
przeznaczoną dla 220 osób, która zapewni
Państwu komfort, swobodę i chwile
pozostające na długo w pamięci. Dzień ślubu jest jednym z najważniejszych dni w życiu
każdego z nas. Serdecznie zapraszamy do zorganizowania przyjęcia weselnego u nas.
Nasza wyśmienita kuchnia, serdeczna i profesjonalna obsługa oraz wyjątkowy wystrój
sprawi, że ten szczególny dzień pozostanie na długo w pamięci weselnych gości i
młodej pary. Najlepsza sala weselna w twojej okolicy. Nasza sala witała już tysiące
gości weselnych i była miejscem licznych przyjęć i imprez okolicznościowych.
Doświadczenie zdobywane latami sprawiło, że jesteśmy liderami w branży weselnej.
Cechą charakterystyczną jaką zapewniamy jest indywidualne podejście do każdego
klienta i gościa. Zaangażowanie, nastawienie na realizację marzeń i pomysłów
klientów sprawiły, że zaufało nam wiele Par Młodych. W naszej ofercie dostosowujemy
się do potrzeb Państwa młodych! Powierzono nam w ten sposób organizację
najważniejszego przyjęcia w życiu. Warto zapoznać się z opiniami naszych klientów,
które znaleźć można na naszej stronie internetowej. Pełna galeria zdjęć oraz
przykładowe wystroje sali znajdują się na stronie www w zakładce galeria. Staramy się
działać w taki sposób, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni z proponowanych przez
nas usług. Dysponujemy również doświadczonym zespołem sympatycznych i
doskonale zorganizowanych kelnerek i kelnerów. Wykwalifikowany i doświadczony
personel zagwarantuje powodzenie każdej, nawet najliczniejszej imprezy. Zapraszamy
wszystkich do skorzystania z naszych usług. Wolne terminy jeszcze w tym roku.
Zadzwoń do nas i uzyskaj ofertę organizacji wesela. Cena od osoby zależna od wyboru
menu oraz terminu Wesela.

Dom Weselny
BIANCO
Maksymalna liczba gości:
200

 Miejsca noclegowe
 Klimatyzacja
 Dla niepełnosprawnych
 Taras
 Parking
 Inne atrakcje

Adres lokalu

Dane kontaktowe

Niechodzka 31
06-400, Ciechanów
Mazowieckie

Strona internetowa:
E-mail: domweselnybianco@op.pl
Nr tel.: 504414417

