
Допълнителни услуги за сватбено 
тържество на открито



Манастирска сватба

Декорация 
1. Арка с етно
аранжировка
2. Маса за церемонията с малко букетче с етно мотиви
3. Бали със слама подредени и декорирани с малки букетчета в етно стил
4. Чаша с вино за добре дошли и хапки в Балкански стил
5. Табло с разпределение на гостите с етно мотиви
6. Номера за масите и Тейбъл картички с етно мотиви
7. Букетчета и икебана за по масите в етно стил
8. Свещи на дървени пънчета
9. Тишлайфери и столарки с шевици 
10. Кът за подаръци и кутия 
11. Фолклорна програма – цена от 300 до 600 лв.
12. DJ – цена на час 70 лв.
13. Професионален фотограф за събитието – цена на час 80 лв. 



Арт Сватба

Декорация 
1. Арка с цветна
аранжировка
2. Маса за церемонията с малко букетче в арт стил
3. Уелкъм дринк на бар басейн с пенливо вино, плодове и цветни хапки
4. Табло с разпределение на гостите в арт стил
5. Номера за масите и Тейбъл картички в арт стил
6. Икебана за младоженска маса и букетчета за масите в арт стил
7. Свещи в арт стил
8. Цветни тишлайфери и столарки в арт стил
9. Кът за подаръци и кутия 
10. DJ – цена на час 70 лв.
11. Професионален фотограф за събитието – цена на час 80 лв. 
12. Незабравима заря – цена от 300 до 800 лв.



Винтидж сватба

Декорация 
1. Арка с винтидж
2. Маса за церемонията с малко букетче бинтидж стил
3. Уелкъм дринк на открито с пенливо вино, плодове и хапки
4. Табло с разпределение на гостите с винтидж стил
5. Номера за масите и Тейбъл картички с винтидж мотиви
6. Букетчета за по масите и Икебана за младоженска маса винтидж стил
7. Свещи на дървени пънчета с дантела 
8. Тифлайфери и столарки с винтидж мотиви
9. Кът за подаръци и кутия 
10. DJ – цена на час 70 лв.
11. Професионален фотограф за събитието – цена на час 80 лв. 
12. Незабравима заря – цена от 300 до 800 лв.



Нека планираме заедно Вашата мечтана сватба 
в Арт хотел § Ресторант-галерия  CASA ART!

ул. Стара планина 44
5630 с. Орешак
община Троян, област Ловеч
Уеб страница www.arthotel.bg
E-mail casa-art@arthotel.bg
Телефон рецепция +359 889 508 149

Радваме се да Ви посрещнем лично!

Биляна, Пламен и екипът на CASA ART

Име на изготвилия офертата - Катерина Денева 
Длъжност на изготвилия офертата - управител ресторант
0889 508 149/0877786691

Не се колебайте да се свържете с нас при всякакви въпроси и необходимост от корекции по офертата!

Хотел Каза Арт I Стара Планина 44 I 6530 Орешак I Фирма Вила Каза арт ООД МОЛ Биляна Милушева - Петров
Банкови данни Уникредит Булбанк IBAN BG84UNCR70001518525992 I BIC UNCRBGSF
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