Doživita popolno poroko
v Grand HoteluPrimus****S!

Stopita na skupno življenjsko pot edinstveno in sproščeno ter uživajta v popolnosti poročnega dne
v Grand Hotelu Primus! Na Ptuju je skozi rimsko dediščino najstarejšega slovenskega mesta na
vsakem koraku še vedno prisoten duh uživaštva. Tako se tudi skozi celotno ponudbo hotela prepletajo
hedonizem, sproščenost in razvajanje. Takšna je tudi poroka v Grand Hotelu Primus: razkošno
doživetje, na katerem bosta kot popolnI par zablestela, vajini svatje pa se bodo brezskrbno zabavali.

Spoštovana mladoporočenca,
poročni dan je edinstven in celovit mozaik majhnih detajlov, ki se sestavijo v popolno poročno zgodbo. V Grand Hotelu
Primus vama bomo z veseljem prisluhnili, svetovali in skupaj z vama pripravili popolno poroko.

Z željo, da bo vajino poročno slavje nepozabno
doživetje, vama nudimo pomoč pri celoviti organizaciji.
• V sodelovanju z našimi medico-wellness strokovnjaki
bomo poskrbeli, da bosta na poročni dan zablestela.
• Za prijeten obred in popolne poročne fotografije lahko
izbirate med različnimi poročnimi lokacijami.
• Na poročnem slavju bosta z vajinimi svati uživala v
sproščenem vzdušju ob kulinaričnih dobrotah.
• Poročna noč v luksuzni suiti bo poskrbela za popoln
začetek vajinega skupnega življenja kot mož in žena.
• Za hedonistično izkušnjo poskrbi razkošen Medicowellness center Valens Augusta, kjer se bosta predajala
brezkrbnim trenutkom v dvoje.

NAŠE DARILO

Poročna noč v
luksuzni suiti Grand
Hotela Primus s
postreženim
zajtrkom v sobi

Poročni obredi
Edinstvenost Grand Hotela Primus in lokacij za poročni obred bo vajini zakonski zaobljubi dalo poseben
pečat. Izbirate lahko med dvema lokaciji na prostem ali v hotelu, tako je skrb zaradi slabega vremena povsem odveč.

• Obred na terasi vaju bo očaral z  idiličnim pogledom na Ptujski grad in je tudi odlična lokacija za čudovite poročne fotografije.
• Obred v vetrnici zdravja vas bo navdal s pozitivno energijo in občutkom popolnosti.

Grand Hotel Primus in Ptuj nudita čudovite
lokacije za poročne fotografije.
•

•

•

Poročni obred vključuje:
• sprejem mladoporočencev in svatov ter spremstvo do lokacije obreda
• priprava mize za matičarja
• postavitev stolov za mladoporočenca, priči in
svate (30 stolov)
• pripravo ozvočenja
• predvajanje poročne koračnice
• postavitev poročnega baldahina  

Glavna znamenitost in posebnost je vsekakor
Ptujski grad z grajsko zelenico in razgledom
na mesto.
Za posebno doživetje vas z električnim avtomobilom popeljemo do jezera na Golf igrišču
Ptuj, ki nudi čudovito ozadje za fotografije v
naravi.
Seveda pa lahko za odlične poročne fotografije izkoristite Grand Hotel Primus z razgledom
na Ptujski grad s hedonistično-rimskim pridihom.   

Poročno slavje
V Grand Hotelu Primus poskrbimo za sproščeno in brezskrbno poročno slavje ter vaju in vajine svate razvajamo s kulinaričnimi dobrotami.

• Za večja poročna slavja priporočamo Klub Gemina XIII., kjer bosta v edinstvenem ambientu
in zasebnosti prostora slavila s svati še pozno v
noč. Prostor omogoča tudi večja slavja, z do 120
svati.   
• Za manjše poroke predlagamo dvorano Tacit,
kjer omogočamo intimnejše slavje v pristnem
vzdušju ob klavirski spremljavi (do 80 gostov).

Poročni meniji
V nadaljevanju vama nudimo nekaj predlogov svečanih poročnih menijev, ki so jih na podlagi večletnih
izkušenj sestavili naši kuharski mojstri. Seveda pa se s poročnimi meniji popolnoma prilagodimo vajinim
željam. Tako bomo skupaj sestavili meni ter izbor pripadajočih vin.
Izbirata lahko tudi med poročnimi tortami različnih okusov.

POROČNI MENI 1

POROČNI MENI 2

juha postrežena (jušniki)
goveja juha z rezanci in jetrnimi žličniki
domača gobova juha s smetano

hladna predjed (porcijsko)
pršutova vrtnica s skuto, bučnimi semeni
in domačo salamo

topla uvodna jed postrežena (porcijsko)
kuhana govedina, svinjska pečenka
pražen krompir, dušen riž, korenček z maslom,
smetanov hren

juha postrežena (jušniki)
goveja juha z jetrnimi cmočki
bučkina juha s popečenimi zeliščnimi kruhki

glavna uvodna jed postrežena (plošče)
svinjski medaljon po moderno
telečji file z jurčki
oskorjen piščančji file
skutni štruklji
pečen krompir
kroketi
zelenjava z maslom
sestavljena solata
poročna torta
postreženo na bifeju
svatovska kisla juha

glavna jed postrežena (porcijsko)
polnjena piščančja hruška z
bučnim nadevom
telečji file z bordojsko omako
sirov štrukelj
pečen mlad krompir
vrtna zelenjava
sestavljena solata
poročna torta
hladni bife
izbor suhih mesnin (haloški kot, suha salama, meso iz tunke)
ocvrte piščančje krače s francosko solato
solata iz morskih sadežev
sirova plošča s suhim sadjem
postreženo na bifeju
golaževa juha

MENU POROČNI 3

MENU POROČNI 4

hladne predjedi (na bifeju)
šunkina zloženka s popečenimi paradižniki
testeninska solata s piščancem na rukoli
plošča s tunko, suhim haloškim vratom in tlačenko,
obdana s kislo zelenjavo
sirova plošča s suhim sadjem

hladna predjed (porcijsko)
marinirana račja prsa s solatnim šopkom

juha postrežena (jušniki)
goveja juha z rezanci in jetrnimi žličniki
domača gobova juha s smetano
topla uvodna jed postrežena (porcijsko)
kuhana govedina, svinjska pečenka
pražen krompir, dušen riž, korenček z maslom in
smetanov hren
glavna uvodna jed postrežena (plošče)
svinjski medaljon po moderno
telečji file z jurčki
oskorjen piščančji file
skutni štruklji
pečen krompir
kroketi
zelenjava z maslom
sestavljena solata

poročna torta

postreženo na bifeju
štajerska kisla juha

juha postrežena (jušniki)
kapunova juha z rezanci
jurčkova smetanova juha

hladno topli bife
kastelanova strnjenka
puranje praline
solata z gamberi in bučkami
izbor sirov in podravskih mesnin
svinjski file v zeliščnem ovoju
goveja bržola po lukarsko
puranje blazinice s sezamom
mleta mrežna pečenka
pehtranovi štruklji
fritatna roladica s korenjem
kumarični pire krompir
njoki po kmečko
solatni bife

poročna torta

postreženo na bifeju
kisla juha

MENU POROČNI 5

MENU POROČNI 6

sprejem na terasi
grisiniji s pršutom, kanapeji, sirova nabodalca,
sadni grižljaji,
prekajena šunka v testu (rezana pred gosti)

hladna predjed (porcijsko)
prekajena postrv na rukoli

juha postrežena (jušniki)
goveja juha z domačimi rezanci
zelenjavna juha

glavna uvodna jed postrežena (plošče)
kuhana govedina, puranji file orly, pečena svinjska rebrca,
piščanec po ptujsko,
dušen riž, pražen krompir, kuhana zelenjava, smetanov
hren
sestavljena solata

topli bife
svinjski file po moderno, govedina haloze beef, oskorjen
piščančji file,
čevapčiči, perutničke z žara, lignji, postrv file,
kruhova rolada, mlad pečen krompir,
ajdova kaša, zelenjavni laski, kroketi
solatni bife

sladko sadne dobrote, čokoladna fontana

poročna torta

postreženo na bifeju
svatovska kisla juha z vodnimi žličniki

juha postrežena (jušniki)
goveja juha s fritatno roladico
špinačna kremna juha s kruhovimi krutoni

topla uvodna jed postrežena (porcijsko)
file smuča s krompirjevo peno na jurčkovi rižoti z rumeno
paprično omako

glavna jed postrežena (porcijsko)
goveji file s parmezanovo skorjico
polnjena piščančja prsa s provansalsko zelenjavo
pečen krompir s slanino in drobnjakom
sotirani zelenjavni laski
sestavljena solata

poročna torta

Hladni bife
izbor suhih mesnin (haloški kot, suha salama, meso iz
tunke)
sirova plošča s suhim sadjem

postreženo na bifeju
telečja obara

Popolna na poročni dan
Prav vsaka nevesta in ženin želita na svoj najpomembnejši dan izgledati popolno in se tako tudi počutiti. V Medico-wellness centru Valens Augusta z najsodobnejšimi in najučinkovitejšimi tretmaji za naravno
pomlajevanje obraza in oblikovanje telesa poskrbimo, da bosta na poročni dan zablestela: izgledala bosta
popolno. In kar je najlepše: učinki tretmajev so dolgoročni. Na dan poroke samo še uživata v doseženih
rezultatih.

Med Contour
Za opazno izboljšano silhueto telesa z izgubo
tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu!
Naši zdravniki priporočajo tretma Med Contour
vsem bodočim nevestam, ki želite biti popolne na
poročni dan ter ženinom, ki bi se želeli znebiti par
odvečnih centimetrov okrog trebuha.

Med Visage
Edinstven tretma za naravno pomlajevanje vašega obraza!
Naši zdravniki priporočajo tretma Med Visage tako
ženskam kot moškim po 30-em letu starosti oz. ko
opazite na svojem obrazu prve gubice ali izgubo
elastičnosti.

Naročite se na brezplačni posvet, kjer vama bodo naši zdravniki svetovali glede neinvazivnih tretmajev
pomlajevanja obraza in oblikovanja telesa ter priporočali optimalno število tretmajev glede na želje in tip
kože oz. postave.

Wellness storitve za mladoporočence
V Grand Hotelu Primus posebno pozornost posvečamo parom. Razvajali vaju bomo v razkošnem Medico-wellness centru Valens Augusta, kjer so vama na voljo številne storitve, v katerih se bosta sprostila ter
uživala v dvoje.

Večerni make up – do 30 min

25,00 €

Za sanjski videz neveste.

Wellness manikura zanjo - 90 min

46,00 €

Klasična manikura, nega rok s pilingom in masko ter lakiranje nohtov.

Masaža Valens Augusta, 50 min

42,00 €

Sprostita se ob ročni masaži celega telesa, anti-stres masaži glave in masaži
stopal.

Cesarska pedikura in nega nog – 90 min 48,00 €

Bogata hranilna nega nog, ki vključuje:
• Vinsko kopel
• Klasično pedikuro
• Piling stopal
• Oblogo in masažo stopal

Nega obraza »Quick Vitality«, 60 min

58,00 €

Nega obraza, prilagojena specifičnim potrebam kože, z globinskim
čiščenjem, pilingom, masažo ter masko za obraz in dekolte.

Nega obraza zanj »Men Relax«, 90 min

50,00 €

Nega obraza z globinskim čiščenjem, algami in propolisom za zdravo in
sijočo polt.

Termalna kopel »Najina ljubezen«
za dve osebi - 90 min

78,00 €

Razvajanje v dvoje v božanski kopeli s termalno vodo je posebno doživetje,
ki vaju pripelje do popolne oaze miru in sprostitve. Po kopeli se bosta
počutila polna energije in sreče, vajina koža bo mehka in dišeča.
• Venerina kopel
• Primusov napoj ljubezni
• Čokoladni fondoue z jagodami

Ponudba nastanitve za svate
V Termah Ptuj vam ponujamo številne nočitvene kapacitete in udobno nastanitev za vaše svate. Izbirajo
lahko med modernimi sobami Grand Hotela Primus ali se odločijo za nočitev v apartmajskem naselju,
bungalovih oz. kampu.
Bivanje v Termah Ptuj lahko vaši svatje izkoristijo
za vodne užitke ali se sprostijo v razkošnem Medico-wellness centru Valens Augusta, kjer jih pričakujejo hotelski bazeni Vespansianus, svet savn
Flavia ter Imperij dobrega počutja, za razvajanje
telesa in duha.
Posebne ugodnosti za pare, ki se poročijo v
Grand Hotelu Primus:
• popust na nočitve za svate
• 15 % popust na vse lepotne in wellness storitve
na cene po uradnem ceniku
• brezplačno parkirno mesto v hotelski garaži.
Majhna presenečenja za popolne spomine
Omogočamo vama tudi številne dodatne storitve, ki bodo popestrile vajin poročni dan:
• sprejem in pogostitev svatov ob prihodu z vinom ali koktajlom
• vrhunski »finger food« in kanapeji
• zdravica s penečim vinom
• odpiranje penine s sabljo
• sprejem s poveljnikom rimske vojske Markusom
Antoniusom Primusom
• izvedbo poročne koračnice s citrarko, violinistko,
pianistom…
• darila za goste
• dekoracija omizij
• fotografske in video storitve
• posip z vrtničnimi listi
• spuščanje balonov želja
• priprava vabil in sedežnega reda
• animacijski program za otroke
• frizerske storitve
• cvetličarske storitve
• unikatni leseni ali zlati poročni prstani

Draga mladoporočenca,
zavedamo se, da je odločitev o lokaciji vajine poroke zelo pomembna, saj je od tega odvisna celotna poroka, vajino počutje in počutje vajinih svatov na poroki.
Za popolno poroko se želimo čim bolj približati vajinim željam. Vabimo vas na osebni razgovor, v katerem
nam lahko zaupate vaše ideje in pričakovanja, podrobneje spoznate našo ponudbo in prostore, našo poročno ekipo in vse detajle vajine popolne poroke.

Veselimo se srečanja z vama!
Poročna ekipa Grand Hotela Primus
Grand Hotel Primus****superior
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
02/74 94 162
041 780 657
poroke@terme-ptuj.si
www.shr.si

