Poroka
v
naravi

Poroka v naravi?
Absolutno DA!
Vabimo vas v
Slovenia Eco Resort, kjer boste
doživeli nepozaben pravljični
poročni dan v naravi.
Velika planina se s čarobno in
edinstveno pastirsko tradicijo, neokrnjeno
tradicionalnimi dobrotami in izjemnimi razgledi
najlepše planine doma in v svetu.

naravo,
uvršča med

V Slovenia Eco Resortu boste to čarobnost in edinstvenost lahko
doživeli tudi sami. Ob vznožju Kamniških Alp, kjer vam čist gorski zrak
napolni pljuča, boste začutili naravo in sebe. Nudimo vam poročni obred,
poročno slavje in prenočišča. V prijetnem ambientu tradicionalnega
toplarja nudimo možnost najema prostora, ki sprejme do 90 ljudi.
Ogrevana dvorana z vonjem po lesu in prekrasnim razgledom je več kot
primeren prostor za praznovanje poroke.
Za nepozaben poročni dan, vam bomo pripravili
CIVILNI in CERKVENI obred v objemu narave.
Ponujamo vam poroko na POMOLU LJUBEZNI ali na PAŠNIKU.
Seveda vam bomo pripravili tudi odlično pogostitev, ki bo temeljila na
lokalnih, svežih, domačih dobrotah, prilagodili pa jo bomo vašim željam
in okusu.

Porocni obred na pomolu ljubezni
v

V objemu NARAVE

Civilni obred na pomolu večne ljubezni ob razglednem stolpu.

Porocni obred na pašniku
v

NOVO v Slovenia Eco Resortu!

Rezervirajta si svoj termin in doživita drugačno civilno poroko.

Civilni obred v Eco Resortu
1000 €

+ pogostitev v gozdu

V ceno je vključeno:
• 4 urni najem lokacije
• potrebna dokumentacija iz strani Eco resorta (pogodba in soglasje za civilni
obred )
• svetovanje organizatorja (pri izbiri poročnih ponudnikov, stila, teme in barve
poroke, sestanki)

Civilni obred:

• postavitev civilnega obreda na pomolu ljubezni ali pašniku
• miza za matičarja
• 4 stoli za ženina, nevesto in priči
• 20 stolov za svate
• obvezne zastave za protokol
• osnovna dekoracija (okrasitev pomola, stola, ženina in neveste)
• namizni aranžma
• tabla dobrodošli na najini poroki
Koordinacija civilnega obreda
Prostor za pogostitev v gozdu
• 20 ležalnikov + mizice (gajbice)
• foto kotiček (osnovna postavitev )
• table lepih misli

Civilni obred v Eco Resortu
Kaj vse lahko ponudimo:
• Ostalo poročno dekoracijo
[poročni šopek, dekoracijo vozila, dekoracijo cerkve
naprsne šopke za svate ... )
• Glasba in petje na obredih
• Pogostitev po obredih
• Poročno slavje po vaših željah
• Uredimo prenočišča za svate
• Organiziran prevoz za svate
• Ansambli ali DJ-ji za slavje
• Fotografi
• Poročni video
• Osvetljitev notranjih in zunanjih površin
• Percent nakit
• Tiskovine
• Frizer
• Masker-Vizažist
• Organizacija celotne poroke
• Koordinacija vašega celotnega poročnega dne
• Poroke na ključ

Cerkvena poroka
Zaobljubita si večno zvestobo v kapelici sv. Kristofa!
* uporaba sakralnega objekta za izvedbo cerkvenega obreda je darilo Eco Resorta

Prigrizek v gozdu
25 € / osebo
10 dag / osebo
tradicionalna kranjska klobasa rezena pred gosti
pastirski narezek
popečen sir z olivnim oljem
kruh
sezonsko sveže sadje
penine, sokovi, voda

Civilni obred + celodnevni najem prostorov
1500 €

+ PODARIMO hiško za mladoporočence

V ceno je vključeno:
• celodnevni najem lokacije
• potrebna dokumentacija iz strani Eco Resorta (pogodba in soglasje za civilni
obred )
• svetovanje organizatorja (pri izbiri poročnih ponudnikov, stila, teme in barve
poroke, izdelava časovnice, sestanki)

Civilni obred:

• postavitev civilnega obreda na pomolu ljubezni ali pašniku
• miza na matičarja
• 4 stoli za ženina, nevesto in priči
• 20 stolov za svate
• obvezne zastave za protokol
• osnovna dekoracija (okrasitev stebrov, stola, ženina in neveste )
• namizni aranžma
• tabla dobrodošli na najini poroki
Koordinacija civilnega obreda
Prostor za pogostitev v gozdu
• 20 ležalnikov + mizice (gajbice)
• foto kotiček (osnovna postavitev)
• table lepih misli
• prisoten organizator porok (na sami lokaciji od priprav do poročne torte)

Porocno slavje
v

V toplarju lahko sprejememo do 70 svatov. Za večje število,
priporočamo najem šatora.
Cena najema je odvisna od velikosti šatora in izbire dodatne
opreme (mize, stoli,...)

Slavnostni meni

75 € / osebo

* nočno okrepčilo ni vključeno v ceno menija

prigrizek v gozdu (100 gr. / osebo)

1. pastirski narezek ali
2. tipična kranjska klobasa rezana pred gosti
popečen sir z olivnim oljem, kruh, sezonsko sveže sadje,
penine, sokovi, voda

topla predjed

goveja / zelenjavna juha

ali

hladna predjed (100 gr. / osebo)
goveji karpačo
tunin karpačo
konjska pašteta
tatarski biftek
hobotnica v solati
bakalar

Glavna jed (500 gr. / osebo)
• nežno popečen file lososa v hišni omaki
• goveji file (biftek) v hišni omaki
• počasi pečena marinirana svinjska rebra
(reebs) v pastirski marinadi
• file piščanca s smetano
• ocvrti piščančji fingersi
• pečen planinski sir
priloge
krompir pečen
pomfri
nežno popečen mladi sir s planine
pečena zelenjava
solatni bife
sveža sezonska solata z domačega vrta

Nocno okrepcilo
v

v

10 € / osebo
• Hišni burger
• Telečja obara
• Zelenjavna mineštra
• Golaž
• Ričet

Drink service
• Vsa pijača se obračuna po trenutno veljavnem cenikuv
• All inclusive drink servis – 35€/osebo do 8 ur
• V all inclusive drink servis so vključena:
hišna odprta vina, pivo, vsa brezalkoholna pijača, voda, kava
• 50% za otroke
cenik pijač

Ostalo
• oddaja nočitev za svate (po ceniku)
• omejitev slavja do 22.00 zunaj, in do 02.00 v toplarju
• vsaka začeta dodatna ura slavja v toplarju - 100 €
• v mesecu Julij (7.) in Avgust (8.) slavje samo do 22.00 h
• ob naročilu ALL inclusive paketa se dovoli vnos lastne
žgane pijače (drink corner)
• torta in pecivo se dostavi na dan poroke
• pecivo naj bo sortirano na pladnih
• dimenzija pladna torte je max. 50x40 cm
• razrez torte podarimo

Kontaktirajte nas

Poročna agencija
Kotiček cvetja in petja
Šutna 66, 1241 Kamnik
Slovenija

Telefon: +386 40 822 250

email: dogodki@sloveniaecoresort.com

Slovenia Eco Resort
Godič 44b
1242 Stahovica (Kamnik)
Slovenija
Telefon: +386 30 462 407
email: info@sloveniaecoresort.com

