
Wesele
w Jabłoń Lake Resort



Kraina 
Jabloni
nad mazurskim jeziorem



Jabłoń to idealne miejsce na organizację ślubu i wesela o każdej porze 
roku. Zimą za oknem czeka zamarznięte jezioro, a w kominku skrzy się 
ogień. Goście w weselnym kuligu rozgrzewają się domową nalewką w białej 
Puszczy Piskiej. Wiosną kwitną bzy, śpiewają słowiki, a zieleń kwiatów jest 
świeża i zniewalająca. Latem noce są długie i gorące - ślub zorganizujemy 
na pomoście, a tańce przy ognisku potrwają do białego rana. Jesienią 
złocą się drzewa, a zachody słońca są jeszcze bardziej romantyczne  
niż zwykle. 

4 Pory Roku





Gdzie   Spisz
Piękno i nastrój



Jeśli chcesz budzić się rano, pić kawę w łóżku i patrzeć przez okno 
na piękne, zapierające dech w piersiach jezioro, ten pokój jest 
właśnie dla Ciebie. Podwyższony standard i wspaniały wystrój. 
Mamy ich tylko 10. 

Pokoje 
nad Jeziorem



Nasze mazurskie domy pachną drewnem. Wychodzisz z nich 
bezpośrednio na łono natury, bo przyroda otacza je z każdej strony. 
Pijesz herbatę na tarasie przed domem i odpoczywasz. Każdy z dziesięciu 
domów mazurskich ma dwa dwuosobowe pokoje, taras i łazienkę  
w skandynawskim stylu. 

Domy Mazurskie



Pokoje w 
Domu Pruskim

Pokoi pruskich mamy 21, ale nie ma dwóch takich samych. 
Każdy jest zaaranżowany w wyjątkowy sposób, ma tylko dla 
siebie charakterystyczny wystrój i klimat. 



Zaplanuj 
z nami 
Wesele



Sale weselne
W Jabłoń Lake Resort przyjęcie weselne może odbywać się w kilku 
miejscach w zależności od charakteru i liczebności zaproszonych Gości. 
Nasza największa sala pomieści do 130 osób, mniejsze do 100 i 80 osób. 
To, ile osób zmieści się w wybranym przez Parę Młodą miejscu, zależy także 
od ustawienia stołów i ich rodzaju. Wesele można także zorganizować na 
tarasie restauracji. 





Menu
Kuchnia Jabłoni to smaki pór roku, to lokalne produkty i pełnia 
smaku. Nasz Szef Kuchni zadowoli nawet najwybredniejsze 
podniebienia. 
Powiedźcie, czego oczekujecie, a my przygotujemy dla Was 
menu degustacyjne. Dbamy też o potrzeby wegetarian, wegan i 
alergików. Pomagamy przy organizacji tortu weselnego. 





Przykladowe
aranzacje weselne
sal i stolów
Jeśli potrzebujecie kompleksowej dekorocji sali lub pomostu 
zapraszamy do współpracy z naszą dekoratorką wnętrz Panią Eweliną 
Piankowską.



Styl Rustic



Inspiracje



Styl 
Czarno-bialy



Inspiracje



Styl Butelkowa 
Zielen



Inspiracje



Styl Floral



Inspiracje



Przygotowania
SPA, makijaż, 

oprawa muzyczna, 
dokumentacja



Nasze Spa
Zapraszamy do naszego kameralnego wellness, gdzie 
konsultanci dobiorą odpowiednie zabiegi oparte na 
naturalnych składnikach.  
Specjalnie dla Was przygotujemy pakiety SPA, które mogą 
posłużyć jako prezent – podziękowanie dla Rodziców lub 
wybranych Gości.  





Zapraszamy 
do kontaktu:

tel. +48 669 131 398
http://jablon-resort.pl/wesele-mazury/


