Dovolita, da skupaj ustvarimo vajino
nepozabno poročno pravljico.
Zgodila se bo pred čudovito naravno kuliso ob jezeru in v prijetnem ambientu sodobnega
dizajn hotela. Idiličen obred in poročno slavje bomo z brezhibno organizacijo povezali v
edinstveno doživetje.
Idilična okolica Bleda, moderen dizajn s pridihom večnosti, izjemna kulinarična doživetja
ter bogate izkušnje s področja načrtovanja porok.
Radi sanjamo, zato razumemo vajine sanje, še raje poslušamo in se skušamo prilagoditi
vajinim željam.

HOTEL

Bled Rose hotel je butični dizajnerski hotel, ki navdušuje z estetsko dovršenim
ambientom, kakovostnimi materiali in razigrano paleto barv, ki kar vabijo k obisku.

Hotel ponuja namestitev v 88 dizajnersko opremljenih sobah, s skupno 176
posteljami, ki jih krasi pogled na Blejsko jezero in okoliške Julijske Alpe in Karavanke.
Filozofija hišne kulinarike je prepletanje okusov, svetovnih kulinaričnih vplivov in
slovenske tradicije. Lokalne sestavine in svežina sta temelja hotelske kulinarične
ponudbe, ki jo zaokroža premišljeno sestavljena in bogata vinska karta.

POROČNI OBRED
Poročni obred s čudovitim razgledom na Blejsko jezero pripravimo na našem Rose vrtu
ali na zgornji terasi z rajskim cvetličnim paviljonom, v primeru slabega vremena
pa v elegantni in prostorni dvorani. Vendar tudi v tem primeru ne boste prikrajšani za
čudovit razgled, saj je cela vzdolžna stena dvorane eno samo veliko panoramsko okno.

RAJSKI CVETLIČNI PAVILJON

POROČNO SLAVJE
Poročno slavje bomo nadaljevali v sodobno opremljeni poročni dvorani Rose, ki
sprejme do 350 gostov. Dvorana je zasnovana multifunkcijsko, tako da lahko zadosti
tudi potrebam manjših, intimnejših slavij..
Vajine goste bomo razvajali s kreativno hišno kulinariko, profesionalnim in prijaznim
osebjem ter s stilsko in tehnično dovršenim ambientom.

Meni za poročno večerjo naši kuharski mojstri z veseljem prilagodijo vašim željam ter
sezoni. Nudimo vam opcijo izbire menija s 4-, 5-, ali več hodov.

Poročna torta
S poročno torto bosta simbolično zaokrožila vajin skupni dan. Hišna strokovnjakinja
slaščičarka bo glede na vajine želje in okus, iz vrhunskih lokalnih sestavin unikatno torto.

PRIPRAVE NA POROKO
V Bled Rose hotelu priprave na poroko potekajo sproščeno in brez stresa.
Poleg neveste z veseljem poskrbimo tudi za priprave vaših cenjenih gostov. V ta namen
naše dvorane spremenimo v udobne ter prijetne frizerske in kozmetične studie, kjer po
dogovoru postrežemo tudi kavo, prigrizke in kozarec penine.

BUTIČNI PRISTOP
Imamo bogate izkušnje pri organizaciji porok in vemo, da ima vsak par svoje sanje in
želje. Poroke v hotelu Bled Rose so zato zasnovane butično, za vsak par posebej.

LINKI:
https://bledrose.com/sl/
https://www.facebook.com/bledrosehotel
https://www.instagram.com/bled_rose_hotel/
https://www.instagram.com/weddings_bled_rose/
KONTAKT:
Bledrose Hotel d.o.o.
Cesta svobode 8
4260 Bled, Slovenia, EU
Gsm: +386 41 365 884

