Pravljicˇna poroka v
Grand Hotelu Toplice,
Bled

FRANCE PREŠEREN (1800–1849):
»DEŽELA KRANJSKA NIMA LEPŠ‘GA KRAJA,
KO JE Z OKOLŠNO TA, PODOBA RAJA.«

Podoba raja Bled uvršcˇa med najbolj
romanticˇne destinacije na svetu. Bledu,
predvsem pa njegovemu otoku, ljudje že od
nekdaj pripisujejo cˇarobno mocˇ in ni nakljucˇje,
da je kraj postal nadvse priljubljen za sklenitev
zakonske zveze. Zaljubljeni pari z vsega sveta
prihajajo, da bi v tem pravljicˇnem okolju dali
pecˇat svoji ljubezni in si obljubili
vecˇno zvestobo.

Bled se ponaša s slovesom kraja,
ustvarjenega za romantiko.

Pravljična poroka na Bledu
Predstavljajta si vajin dan najlepših sanj ob idiličnem alpskem
jezeru z magično podobo otočka s cerkvico. V razkošju
elegantnega hotela kot mož in žena zaplešeta na prvem
poročnem plesu in v krogu najdražjih uživata ob kulinaričnih
umetninah priznanih kuharskih mojstrov. Skupno življenje
pričneta z romantičnim zajtrkom v postelji ob čudovitem
pogledu na jezero, otoček in družino labodov ter se zavesta, da
sta doživela poročno pravljico!

Bled
vv Čudež narave s smaragdnim jezerom in blejskim otočkom,
ki vas vedno znova navdušuje.
vv Krepčilni alpski zrak in blagodejna termalna voda, ki
vplivata na vaše dobro počutje.
vv Zvonček želja na blejskem otočku, ki vam izpolni skrite
želje.
vv Okus slovite blejske kremšnite, ki vam ostane v spominu.
vv Razvajanje v Wellnessu Živa, ki vam prinese alpsko svežino.
vv Lokalna alpska kulinarika, ki vas prevzame.
vv Čofotanje v notranjih bazenih, ki vas prijetno sprošča.
vv Igra golfa na najstarejšem golf igrišču v Sloveniji, ki vas
prevzame.
vv Aktiven oddih, ki vas napolni z novo energijo.

Mogocˇnost romanticˇnega ambienta, tradicija in
brezcˇasnost vaju bodo popeljali na skupno pot, polno ljubezni.

Tradicija pravljične poroke
na Bledu
Številne pare prevzame in popolnoma očara že prvi pogled
na Bled. Prevzeli vaju bodo skriti in manj skriti kotički, ki so
popolne lokacije za vajine poročne fotografije in ki vama bodo
še dolgo ostali v spominu. Navdušila vaju bo pravljična narava
Bleda s smaragdnim alpskim jezerom in očarljivim otočkom,
pa tudi vožnja s pletno na blejski otoček bo prav posebno
doživetje.
Zanimiva je tudi blejska tradicija porok. Po stari tradiciji mora
ženin za srečo v zakonu nesti nevesto po 99 stopnicah, ki vodijo
do cerkvice. Na vrhu ženin in nevesta pozvonita na zvonček
želja in obljubljena vama bo uresničitev vajinih skritih želja.

Čarobni trenutki v
Grand Hotelu Toplice
Na obali Blejskega jezera so leta 1818 odkrili dva topla vrelca,
ki so jima pripisali zdravilne lastnosti in na enem izmed njih
je znani zdravilec Arnold Rikli postavil takrat zelo znano
zdravilišče. Danes stoji na tem mestu Grand Hotel Toplice z več
kot 80-letno tradicijo, skozi katero vas osebno popelje hotelski
receptor. V Grand Hotelu Toplice so skozi čas bivali najbolj
eminentni gostje. Ponaša se z lastnim kopališčem s termalno
vodo, ki deluje blagodejno na telo in duha, s svojo zasebno
plažo in lastno čolnarno. Navdušili vas bodo prečudoviti
razgledi na očarljivo naravo Bleda, brezčasna eleganca Grand
Hotela Toplice, osebje, ki je vedno tam za vse vaše želje, pristna
lokalna kulinarika izpod rok blejskih chefov, sprostitev v
blagodejni termalni vodi ter še in še.
Grand Hotel Toplice je član prestižnega mednarodnega
združenja hotelov ‚Small Luxury Hotels of the World‘.
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Poročna zaobljuba
z najlepšim razgledom
S svojo edinstveno lego na obali Blejskega jezera je Grand
Hotel Toplice zagotovo najboljša lokacija za nepozaben in
romantičen poročni dan, ki vama bo še dolgo ostal v spominu.
Kot edini petzvezdični hotel z najdaljšo tradicijo na Bledu
ponuja širok izbor prostorov tako za obred kot za poročno
slavje. Svojo zaobljubo lahko izrečeta v objemu mogočnih
kostanjev in ob svečani belini na terasi obrežja Blejskega jezera
ali v enem izmed elegantno opremljenih hotelskih salonov s
prečudovitim pogledom na jezero.
1 Idilična terasa Julijana tik ob jezeru
2 Jezerski salon z najlepšim razgledom
3 Elegantno vzdušje Predsedniškega salona
4 Balkonček za intimen obred
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Poroka, ki bo naredila
vtis na vse
Ekskluzivna restavracija Julijana, ki leži na nabrežju jezera, je
idealna lokacija za slavje v ožjem krogu. Za razkošno poročno
slavje vama priporočamo banketno dvorano Grand z veliko
teraso in elegantno notranjostjo. Lahko pa se odločita za lično
banketno postavitev z okroglimi mizami v dvorani Panorama,
kjer bosta skupaj z vajinimi svati uživala ob čudovitih razgledih
na Blejsko jezero in Julijske Alpe.
1 Razkošna banketna dvorana Grand z lastno pokrito teraso
2 Intimno vzdušje v restavraciji Julijana
3 Restavracija Panorama tik ob jezeru
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Uživajte v kulinaricˇnih
presežkih priznane ekipe.

Vrhunska blejska kulinarika
V Grand Hotelu Toplice vas pričakuje prvovrstna kulinarična
ponudba ter prijazno in ustrežljivo osebje z bogatimi izkušnjami
pri pripravi poročnih slavij. Vrhunski kuharski mojstri vam bodo
v pomoč pri odločitvi za pripravo prefinjenega cocktail partyja
ali razkošnega menija s prvovrstnimi kulinaričnimi dobrotami.

Naša popolnoma predana porocˇna ekipa
poskrbi, da bo vsaka podrobnost vajinega
porocˇnega dne popolna.

Za čudovite spomine,
ki trajajo večno
Prepustita organizacijo najpomembnejšega dne vajinega
življenja ekipi naših poročnih strokovnjakov z bogatimi
izkušnjami, ki bo poskrbela za vse podrobnosti vajinega
poročnega dne. Tako se bosta lahko brezskrbno predala
praznovanju vajine ljubezni. Svetovali vama bodo pri izbiri
jedilnika, ki bo prepričal tudi najzahtevnejše goste, in poskrbeli
za vse podrobnosti, ki bodo vajinemu dogodku dali poseben
pečat in ga za zapisali v nepozaben spomin.

Predana kreiranju vajine poročne pravljice
Od prvega stiska rok do odhoda zadnjega gosta bo z vama
organizatorka porok Mateja Legat, ki bo poskrbela, da bo vse
natančno tako, kot sta si zamislila. In še bolje. Zaupajta ji vajine
želje. Prepričali vaju bodo njena zanesljivost, individualen pristop
in dolgoletne izkušnje pri organizaciji porok, navdušili vaju bosta
njena predanost in vizija. Poskrbela bo, da bo vsak trenutek vajine
poroke popoln. Od vaju se pričakuje le to, da se predata in uživata!

Mateja Legat

Bistvo poroke je ljubezen – in tudi ona svoje
delo opravlja z ljubeznijo
Meri Šaldič je kot vodja gospodinjstva na pot pospremila
že številne mladoporočence. K delu pristopa s posebno
skrbnostjo, kreativnostjo in izpiljenim občutkom za estetiko.
Poskrbela bo, da bo vsak detajl vajine poroke poseben in
edinstven. Diskretno, a zanesljivo vama bo stala ob strani in z
drobnimi presenečenji polepšala vajin dan.

Meri Šaldicˇ

Chef No. 1
Simon pripada mlajši generaciji slovenskih kuharjev, kar izraža
tudi s kulinaričnimi poslasticami. Z mladostno zagnanostjo in
kreativnim pristopom ustvarja popolno prepletanje harmonije
okusov. Posebno pozornost posveča pripravi značilnih
tradicionalnih jedi na moderen način.
Številna izobraževanja pri svetovno priznanih kuharjih,
sodelovanje na svetovni kuharski olimpijadi, usposabljanja v
najboljših restavracijah in pri najboljših kuharjih – vse to so le
nekatere reference našega vrhunskega kuharja, ki povedo, da
vas v Grand Hotelu Toplice pričakujejo vrhunske kulinarične
dobrote.

Pozornost, ki bo razveselila
vajine svate
Edinstven spomin na sanjsko poroko in
vrhunsko kulinarično doživetje
Chutney by chef Simon Bertoncelj
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Simon Bertoncelj

Popolna organizacija in natančna koordinacija
v vsakem trenutku
Kulinarično doživetje je kombinacija vrhunskih dobrot in
odlične organizacije ter izvedbe storitve, za kar poskrbi Feri
Kičin, ki je hkrati tudi priznan sommelier. Vsaka sekunda
je natančno načrtovana. Njegova popolna organiziranost,
strokovnost in profesionalnost se prepletajo s prijaznim in
osebnim pristopom. Z veseljem vama bo svetoval in dopolnil
kulinarično ponudbo z odličnimi vrhunskimi vini.

Feri Kicˇin

Žlahtnost izdelave, bogastvo
okusov in umetelnost oblik,
prepletenih v najslajšem
trenutku dneva.

Bivanje s stilom in eleganco
Doživita nepozabno poročno noč z romantičnim zajtrkom ob
čudovitem razgledu na panoramo Blejskega jezera. Pustita se
razvajati v razkošnem udobju najznamenitejšega blejskega
hotela z najlepšim razgledom. V elegantnem slogu Grand
Hotela Toplice vama bo na voljo prijazno in ustrežljivo hotelsko
osebje, ki bo poskrbelo, da se vajina poročna pravljica nadaljuje.
V udobju in gostoljubju bivanja bodo uživali tudi vajini svatje,
ki lahko izbirajo med različnimi apartmaji ali sobami in se
sprostijo v harmoniji bogate tradicije in umirjene elegance v
slogu 30. let preteklega stoletja.

Za romanticˇne spomine, po katere se boste vracˇali znova in znova.

Pravljica, ki traja
Bled, eno najlepših alpskih letovišč, vaju bo popolnoma očaral!
Ostanita na svojih medenih tednih v tej alpski podobi raja in
poglobita vajino ljubezen. Odpravita se na romantičen sprehod
ali vožnjo s kočijo okoli jezera in uživajta v razkošnem udobju
Grand Hotela Toplice: bivajta v luksuzni suiti hotela, razvajajta
se v intimnem vzdušju wellness centra Studia Luisa, sprostita
se v elegantnem kopališču s slikovitim pogledom na blejsko
panoramo.

Le korak do
uresničite sanj

GRAND HOTEL TOPLICE
Grand Hotel Toplice gostom ponuja 87 sob in apartmajev,
med slednjimi 33 luksuznih. Vse sobe imajo kopalnico s
kadjo ali prho, balkon, neposredno telefonsko povezavo,
kabelsko televizijo, mini bar, sef, klimatsko napravo in
priključek za internet. Za še večje udobje imajo postelje
možnost nastavitve trdote ležišča, gostje pa si lahko
izberejo tudi vzglavnik po meri.
Hotel ima zasebno plažo in čolnarno, gostom pa so na
voljo termalni bazen in izbrane storitve za sprostitev in
dobro počutje.
POROČNA NOČ
Mladoporočencem v Grand Hotelu Toplice ponujamo
številne privlačne pozornosti. Ob rezervaciji poročne
večerje za vsaj 30 oseb mladoporočencema zagotovimo
nepozabno poročno noč v sobi s pogledom na jezero.
NAMESTITEV SVATOV
Svatom omogočamo namestitev v šestih različnih hotelih
Sava Hotels & Resorts, lociranih v centru Bleda. Izbirajo
lahko med tri-, štiri- ali petzvezdičnimi hoteli.

POROČNI OBRED

POROČNO SLAVJE

Hotel ponuja edinstvene lokacije za poročni obred.

Restavracija Julijana je primerna za obrede v ožjem krogu
ali organizacijo stoječega sprejema na terasi.
Število sedežev: restavracija – 22; terasa – 24

Terasa Julijana
Primerna je za poročne obrede do 40 oseb (20 sedežev in
20 stojišč).
Terasa pod kostanji
Terasa sprejme do 150 oseb (40 sedišč in 100 stojišč).
Jezerski salon
Primeren je za poročni obred z do 120 osebami (40 sedišč
+ 100 stojišč).
Predsedniški salon
Salon sprejme do 60 oseb (50 sedišč + 10 stojišč).
Obred v intimi enega izmed balkončkov hotela. Sprejme 10
oseb (stoječi obred).

Banketna dvorana Grand je posebej primerna za večja poročna slavja.
Število sedežev: 220
Restavracija Panorama je primerna za večja poročna slavja.
Število sedežev: 150
POPOLNA STORITEV
V Grand Hotelu Toplice bomo poskrbeli za vse najmanjše
podrobnosti vajinega poročnega dne. Priporočili vama
bomo najprimernejši prostor za izvedbo vajinega obreda
in slavja, svetovali vama bomo pri izbiri jedilnika, pripravili
pogrinjke in menijske kartice. Po dogovoru poskrbimo
tudi za cvetlične aranžmaje, poročno dekoracijo ter vse
ostale podrobnosti.

Za vse dodatne informacije in rezervacijo vajine sanjske poroke navežita stik z organizatorko porok.
Mateja Legat
T: (0)4 579 11 42
T. Recepcija: (0)4 579 10 00
F: (0)4 579 16 02
E: events@hotelibled.com
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