Vaša svadba
u nás

Každá nevesta má vysnívanú predstavu o svojej
svadbe. Vždy sa snažíme o individuálny
prístup, aby práve tá Vaša svadba bola
originálna a výnimočná. K tomu určite
napomôže novopostavená svadobná Stodola
Gréta ktorá je tým najideálnejším miestom pre
spojenie obradu, fotenia a svadobnej hostiny.
Dovoľ te nám pripraviť Váš najvýznamnejší deň a
my budeme hrdí, že môžeme byť jeho súčasťou.
Snom všetkých snúbencov je povedať si svoje
áno na rozprávkovom mieste a Hotel Koliba
Gréta takým miestom určite je.
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Jedinečná poloha v lone prírody
Unikátna svadobná stodola
Dlhoročné skúsenosti
Exkluzívny catering
Svadobný koktail a candybar
Štýlové ubytovanie
Originálne dekorácie a kvetinová
výzdoba
Zabudovaná najmodernejšia svetelná
technika
Obrad pod holým nebom
Overení partneri – DJ, živá hudba, foto
a video, babysitting, doprava

Svadobná sála
a výzdoba
Už pri vstupe do Stodoly na Vás vdýchne svadobné čaro. Vysoký
drevený krov, výhľad na Liptovskú Maru a Nízke Tatry, štýlové vráta,
či interiérové dekorácie sú zladené do najmenšieho detailu tak, aby
vytvorili neopakovateľný dojem. Okolie Stodoly tiež dotvára romantický celok Vašej svadby. Či už sú to romantické sedenia, nasvietené
stromy, sviečková výzdoba a kvety alebo priamy prístup k Liptovskej
Mare a veľ ká zelená lúka, v našom areáli počas Vášho dňa zastane
čas a všade cítiť svadobnú atmosféru.

Najväčšia a najštýlovejšia svadobná stodola priamo na brehu
Liptovskej Mary. V Stodole nájdete hneď niekoľ ko jedinečných
prvkov ako: 13 metrov vysoký celodrevený krov, priehľadná
stena s výhľadom na Liptovskú Maru a Nízke Tatry, 500 m2 bez
oporných stĺpov, 5 druhov viacfarebného štýlového bodové
osvetlenia, výborná akustika, priamy kontakt s prírodou vďaka 8
nadrozmerným štýlovým vrátam, lesík a lúka s rozlohou 5000 m2
na brehu Liptovskej Mary, samostatné parkovisko pre hostí.

Svadobná stodola Gréta
Svadobné prestieranie
zahŕňa:

kapacita 70 - 180 osôb
Prenájom zahŕňa:
•
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exteriérová výzdoba, osvetlenie exteriéru,
dekorácie
výzdoba vstupu pre uvítaciu ceremóniu
slávnostné závesy
svadobné doplnky a dekorácie stien
uvítací ceremoniál
nasvietenie farebným svetlom
romantická atmosféra pomocou sviečok
kvetinová výzdoba interiéru a exteriéru
tabula so svadobným menu
stoly a stoličky
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štýlové označenie stolov
multony pod obrusy
banketové obrusy
pomocný ozdobný materiál
sviečky, svietniky, vázy, dekoračné predmety na stoly
zasadací poriadok
kvetinová výzdoba
menovky
svadobné menu

stodola Gréta

Svadobné menu
a catering
Aperitív
Svadobný koktail - Svadobný koktail otvára svadobnú hostinu
v exteriéri (nahrádza svadobné predjedlo)
Široký výber exkluzívnych chuťoviek a kvalitného šumivého vína.
Vyrazte dych svadobným hosťom netradičným privítaním, ktoré
uvoľní atmosféru
Polievka a hlavné jedlo
Dezert - Výnimočná bodka za svadobným menu
pripravená špičkovými cukrármi

Ponuku svadobného menu každoročne prezentujeme na svadobnej
degustácii, ktorá sa koná vždy na začiatku svadobnej sezóny.
Nápady čerpáme z medzinárodnej stáže vo Francúzsku a menu
zostavujeme vždy zo sezónnych a kvalitných surovín. Degustácia je
riadená, zostavená z niekoľ kých chodov a doplnená kvalitnými
slovenskými vínami. Počas degustácie konzultujeme skladbu
svadobného menu s jednotlivými pármi v spolupráci
s našimi šéfkuchármi.

Teplý bufet formou grilu - Ponúkneme Vašim hosťom
zážitkové pokračovanie svadobného menu špeciality pripravované formou grilu priamo pred zrakom Vašich hostí široká
ponuka rôznych druhov mäsitých a bezmäsitých jedál (500g/
osoba) niekoľ ko druhov príloh pozostávajúcich nielen
z tradičných slovenských, ale aj z množstva čerstvých
šalátov a pochutín
Extra detské menu - Je určené pre deti do 12 rokov (kuracie soté
s ryžou, kurací rezeň s opekanými zemiakmi...)
Candy bar - - Vrcholom večera môžu byť široký výber
efektne vystavených a prepracovaných dezertov s výnimočnou
chuťou Prekvapte svadobných hostí a namiesto nudných koláčov
im ponúknite nezabudnuteľné dezerty pripravené našimi
šéfkuchármi a my Vám garantujeme, že na Vaše sladké
občerstvenie nikdy nezabudnú :)

Svadobné menu
a catering
Nápojový balík Clasic
Neobmedzená konzumácia nealkoholických nápojov počas
celého večera Cola, Tonic, Vinea, perlivá voda, 5 druhov
domácich limonád, čapované pivo z remeselného pivovaru
Liptovar, nanuky

Nápojový balík Light
Nápojový balíček clasic, 3 druhy sudového vína, 2 druhy
flaškového vína, čapované Prosecco

Nápojový balík De Lux
Nápojový balíček clasic & light, alkoholické nápoje

Pečený moriak s plnkou
bez ohľadu na počet ľudí

Pečené prasiatko
bez ohľadu na počet ľudí

Krájanie údenín na ručnom retro stroji
bez ohľadu na počet ľudí

Čokoládová fontána s čerstvým ovocím
bez ohľadu na počet ľudí

Krájanie a dlabanie syrov a fondue

Brunch

Liptovské špeciality varené pred zrakom hosťa

Sadenie pamätného stromu

bez ohľadu na počet ľudí

vrátane stromu

bez ohľadu na počet ľudí

bez ohľadu na počet ľudí

ukážka svadobného menu

ukážka stolovania

Hotel, služby
a ubytovanie
Svadobný apartmán
K svadbe ponúkame ubytovanie na 1 noc
(mimo exponovaných termínov)

3 x štýlová drevenička
so záhradným grilom a terasou (30 Osôb)
• 12 dvojlôžkových izieb
• Možnosť 6 prísteliek

Á la carte reštaurácia
Reštaurácia pre 78 osôb s otvoreným ohniskom,
Salónik pre 20 osôb,
Letná terasa pre 70 osôb,
Tradičné jedlá a medzinárodná kuchyňa.

Wellness
Vírivka s masážnymi tryskami pre 6 osôb, Fínska sauna HARVIA
so špeciálnou pecou na bukové drevo, Výhrevné teleso s 250
kg kameňa, Ochladzovacie Jazierko, Oddychová zóna s krbom,
Prezliekareň so sprchou a sociálnym zariadením.

hotelový komplex Gréta

Svadobný
obrad
Obrad v záhrade
•
•
•
•
•

Príprava a výzdoba sedenia pre svadobných hostí,
Slávnostná výzdoba
Jemná kvetinová dekorácia,
Štýlová slavobrána
Starosta obce Liptovská Sielnica má dlhoročné 		
skúsenosti so svadobnými obradmi a príde Vás
oddať priamo k nám. Manipulačný poplatok za 		
obrad sa uhrádza obci Liptovská Sielnica.

kapacita 70 - 180 osôb
Rímskokatolícky kostol v Liptovských Matiašovciach
Snom všetkých snúbencov je povedať si svoje áno na
rozprávkovom mieste. Pre niekoho je to kostol, ktorý navštevoval od malička a pre niekoho tiché miesto pri vode. Ponúkame
Vám niekoľ ko možností dostupných v našom okolí. Čoraz viac
mladomanželov si vyberá obrad pod holým nebom. Ponúkame
slavobránu s výzdobou, sedenie pre svadobčanov a iné možnosti.

Starší murovaný kostol v renesančnom slohu dali v Nižných
Matiašovciach už v prvej polovici 14. storočia postaviť miestni
zemania. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z r. 1356.
Táto pamiatka sa nachádza len 5 minút od nášho hotela.

Doplnkové
služby

Bar servis - miešané nápoje
www.barservis.sk, info@barservis.sk, +421 908 360 311

Svadobný fotograf
Michal Reiberger www.mrfoto.sk

Foto búdka
Michal Reiberger funfoto.sk
Lubomír Trizna www.fotobuda.sk

Hudba
DJ Majco – Hudobná produkcia, osvetlenie, ozvučenie,
program vynimocnasvadba.sk- 0905349479
Podmaz pod večeru - DowntownDuo www.downtownduo.sk - 0915822740
Hudobná skupina 6foxes www.6foxes.com - 0915822740
Hudobná skupina Trim www.kapelatrim.sk
Hudobná skupina Flash 0905 463 270
Ľudová hudba Liptákovci – cigánska cimbalovka - 0918192382
Ľudová hudba Sláčik www.slacik.sk
Ľudová hudba Hravé struny 0915 817 812
Ľudová hudba Haluška 0907 858 518

Tradície
Čepčenie nevesty - Folkórny súbor Liptov 0908 492 538
Profesionálny starejší - Pavol Tomčík 0905 472 392

Vizáž nevesty
Ak sa neviete zorientovať v širokej ponuke doplnkových služieb
na svadbu, radi Vám ponúkneme nami overených dodávateľov.
Dodávateľov je potrebné kontaktovať individuálne.

Mariana Viňanská 0948 538 484
Kaderníctvo Tabita 0910 158 725

Opatrovateľ ka detí
Agentúra Lobelka www.lobelka.sk

0911 897 079
Event manager
prevadzkar@kolibagreta.sk
Svadobné stretnutie trvá 1h
(objednajte sa min. 24 hod. vopred)

www.kolibagreta.sk

