Nepozabna poroka,
kjer se istrski svet stika s kraškim
IDILIČNA LOKACIJA ZA VAŠO SANJSKO POROKO
Ste ljubitelj lepega, spoštujete naravo in so vam pomembni detajli? Ste že od malih nog
sanjali o pravljični poroki in obredu na prostem? V objemu vinogradov, oljčnih nasadov,
travnikov in v neposredni bližini gozdu, vas na obrobju vasi Osp, ene najstarejših slovenskih
vasi, pod Kraškim robom čaka posestvo Villa Majda. Čudovit in stilsko dovršen objekt obdan
z izjemno naravno kuliso je prava izbira za vaše nepozabno poročno doživetje.

DA BO VAŠ DAN EDINSTVEN IN NEPOZABEN
Poskrbeli bomo, da bo vaš poročni dan potekal v intimnem in edinstvenem vzdušju. Ker
verjamemo, da »gre ljubezen skozi želodec«, vam poleg uporabe elegantne lokacije,
pripravimo tudi vrhunsko kulinarično razvajanje, ki bo dišalo predvsem po morju. Pričarali
vam bomo nepozaben dogodek, a tudi trajnostno usmerjen, saj je ena od ključnih vrednot
Ville Majde prav spoštovanje do okolja.

KOMU BO VILLA MAJDA SPREMENILA POROČNE SANJE V RESNIČNOST?
Parom, ki si želijo intimne poroke, saj je zaradi narave lokacije …
Maksimalno število gostov na dogodku 50.
Parom, ki spoštujejo naravo in dejstvo, da po 1.30 pri nas zunaj pojejo le še ptice …
Živa glasba je možna do 24. ure z regulacijo glasnosti po navodilih osebja, do 1.30 pa je
mogoča le še akustična glasba. Dogodek na terasi oz. dvorišču lahko traja do največ 1.30
ure zjutraj. Po tej uri je nadaljevanje praznovanja možno samo v notranjih prostorih ob sobni
glasnosti.
Parom, ki za organizacijo poroke poskrbijo sami oziroma skupaj z načrtovalcem porok
…
V Villi Majdi prevzamemo skrb za prostor, ki ga brezhibno uredimo, pripravimo vam vrhunsko
kulinarično doživetje in poskrbimo za odlično postrežbo. Za cvetje, glasbo, animacijo, varstvo
in zabavo za najmlajše pa mora organizator ali naročnik poskrbeti sam.
Parom, ki si bodo pri nas, skupaj z najdražjimi, želeli preživeti najmanj 2 noči …
Pogoj za izvedbo poroke je najem celotnega objekta za 2 noči, v času poletne sezone od
15.6. – 15.9. pa 3 noči.
Najem vile vključuje:
- namestitev za največ 12 oseb
- samopostrežni zajtrk in brunch na dan po poroki od 9. do 13. ure
Parkirišče je sicer na voljo za 20 avtomobilov.
Ob rezervaciji termina se plača akontacija v višini najema vile.
Parom, ki so jim na krožnikih najljubši prav okusi morja …

Za vas smo že pripravili poseben poročni meni, ki temelji na morskih specialitetah. Le tistim
družinskim članom oziroma prijateljem, ki so vegetarijanci ali vegani, pripravimo posebej
zanje prilagojeno kulinarično ponudbo.
Za poročno kulinarično razvajanje boste odšteli 100 € po osebi. Cena vključuje aperitiv in
stoječo pogostitev ob prihodu gostov, stoječo pogostitev po poročnem obredu, svečani meni
s 6 hodi in pa nočni bife. Pijača pa bo obračunana posebej po dogovoru in po porabi. Svoje
hrane in pijače na lokacijo žal ni mogoče prinesti.
Mladoporočenca lahko meni seveda predhodno preizkusita, po ceni 100 €. Pokušino bomo
obračunali kot popust ob sklenitvi dogovora.

VILLA MAJDA JE LAHKO VAŠE PRVO POROČNO POTOVANJE PO NASLEDNJIH
TARIFAH
Najem Ville Majda za 2 noči z vključenim zajtrkom: 2.640 €
Najem Ville Majda za 3 noči z vključenim zajtrkom: 3.600 €
Turistično promocijska taksa znaša 2 € po osebi in se plača posebej.

SI ŽELITE OGLEDATI VAŠO POROČNO LOKACIJO IN PRIDOBITI VEČ INFORMACIJ?
Tu smo za vas:
W: www.majda.si
E: info@majda.si
T: + 386 (0)31 000 350

SLEDITE NAM
FB: https://www.facebook.com/villamajdaosp
IG: https://www.instagram.com/villamajdaosp/

