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Готель-легенда «Жорж» радо вітає Вас!
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Саме тут, щоразу відвідуючи Україну,
зупиняється Оноре де Бальзак,
і звідси, за келихом ароматного вина,
французький романтик пише листи
до своєї коханої Евеліни Ганської.



Ваше королівське весілля
у найстаровиннішому
ресторані «Жорж»

розкішна зала ресторану з величними колонами 

святкове меню бенкету враховуючи бюджет, який буде 
приємний обом сторонам

індивідуальні пропозиції для кожного гостя

ваша  королівська ніч в апартаментах готелю — 
в подарунок!

фотосесія — в подарунок

ваша Love Story — на екрані проектора, розміщеного 
в ресторані за вашим бажанням

танцювальний майданчик в тому ж залі   

можливість проведення урочистої церемонії 

фуршет в «Камінній залі» з видом на площу Міцкевича



Весільна церемонія
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Велика зала ресторану

площа  150 м²

кондиціонер 

екран та проектор

гардероб

Wi-Fi 

у нас не палять

без тварин

S
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1190 гостей – «ялинкою» до 12 осіб за столом 65 гостей –  4 прямих  видовжених стола 

Бенкет78 гостей – квадратні столи по 12 осіб 78 гостей – 2 довгих прямих стола
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Пропонуємо Вам  не традиційне святкування урочистості у форматі футшету:
до 150 гостей — можливі  декілька  варіантів  розміщення  фуршетних  станцій

Фуршет



 

                

 

Умови співпраці

 

                

 

 

                

 

 

 

                

 

орієнтовна вартість меню: 960-1290 грн на 1 гостя /40-55$/. Вартість залежить від обраного меню  та 
пропорційна курсу долара, також заклад залишає за собою право зміни вартості меню +10%

10%  за обслуговування нараховується від загальної суми бенкету

додаткова оплата за оренду залу нараховується лише після 22:00 – 500 грн /1 год., до 22.00 –
оренда не оплачується

завдаток для гарантування бронювання  – 10 000 грн.

нарізка та оздоблення солодощів, фруктів на фуршетний стіл – 500 грн. за весь  об'єм послуги

нарізка та фасування подарункових коробочок з солодощами  для гостей – 500 грн. за весь об'єм 
послуги
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Приємні бонуси від готелю

номер молодятам без оплати на 1 добу в день проведення
весільного бенкету

фотосесія у готелі без оплати (з Вашим фотографом)

Камінна зала з терасою та виглядом на площу Міцкевича 
надається для фуршету без додаткової оплати за умови
бронювання весільного бенкету  від 50 осіб

приємні знижки на проживання для гостей

замовнику надається можливість принести з собою  солодощі 
/ фрукти / алкогольні напої / безалкогольні  напої

у меню включений необхідний мінімум алкогольних 
напоїв  від ресторану – 50 г на 1 гостя

будь-які інші страви приносити забороняється
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Пропозиція по проживанню гостей

 

 

 

Пропонуємо знижки на номери:

 

Бронювання до 5 номерів            - 10% 
Бронювання більше 5 номерів   -  15% 
Бронювання більше 20 номерів - 20%

15

Номер категорії "Стандарт"                                                          Номер категорії "Покращений"

Будемо надзвичайно раді вітати Ваших гостей у нашому готелі! Ми впевнені, що гості неодмінно оцінять Вашу турботу про них, 
адже це надзвичайно зручно, коли ресторан та готель знаходяться в одній будівлі. Для бронювання номерів звертайтесь, будь ласка, 
наinfo@georgehotel.com.ua
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Фуршет
 Каміна зала
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Обслуговування гостей на високому рівні
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Вишукане меню європейської та української кухні



Пропозиції
меню
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Шановні гості!
З метою полегшення організаційних моментів нашої з Вами співпраці надаємо Вам деталізовану
інформацію та побажання від готелю:
меню затверджується орієнтовно за 1 місяць до дати урочистості
остаточна кількість гостей затверджується за 7 днів до дати урочистості
підписання договору  є обов’язковою умовою та гарантією якісної  спільної співпраці
оплата повна може бути здійснена перед початком бенкету /напередодні/ по завершенню бенкету на Ваш вибір
можливі форми оплати: готівка / Visa / Master Card /перерахунок коштів згідно із виставленим рахунком
флористи, ведучі, музиканти запрошуються замовниками на власне бажання
використання балкона можливе за умови попереднього погодження
ланч-бокси для пакування страв, що залишились — закуповуються та надаються замовниками
після 23:00 необхідно зменшити гучність музики, оскільки ресторан — це частина готелю і знаходиться в житловій  зоні
бій посуду відшкодовується замовником згідно прейскуранту цін ресторану
піротехнічні заходи заборонені, згідно з постановою ЛМР
використання  феєрверків  /  холодних  вогнів  для  приміщень  дозволяється  лише  за  умови   підписання  договору  з  компанією-
підрядником, яка відповідатиме за даний вид робіт  та погодженням деталей з адміністрацією готелю.
використання свічок дозволяється за умови дотримання техніки безпеки та  їх розміщення в скляних колбах чи підсвічниках
продукція  від  замовника  завозиться   напередодні  проведення   урочистості  зі  сторони  службового  входу  по  вул.  Руданського
(сходинки вниз навпроти  клубу «Рафінад») та оформляється «Акт прийняття продукції» з підписом 2-х сторін
за продукти та речі занесені через центральний вхід, які не оформлені належним чином готель не несе відповідальності.
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Монтаж / Демонтаж конструкцій / Співпраця з підрядниками
Монтаж
Декорації / флористика / музичне обладнання  / кенді-бар — з 12.00 в день  урочистості

Демонтаж
— в той  же день після завершення урочистості

ми з радістю допомагаємо та співпрацюємо з компаніями підрядниками, які дотичні до організації Вашої 
урочистості  для того щоб свято було яскравим та вдалим, проте звертаємо Вашу увагу на те, що за предмети інтер’єру 
/ оздоблення  / музичне обладнання / посуд для кейтерінгу та ін., надані підрядниками, готель відповідальності
не несе. Просимо надати дану інформацію Вашим підрядникам

монтаж складних декорацій залу можливий за умови попереднього погодження з адміністрацією готелю та  за умов 
підписання договору або гарантійного листа від компанії-підрядника, який організовує даний вид монтажних робіт

майно ресторану має залишитись у належному стані, у разі пошкодження готель залишає за собою право оцінювати 
вартість майна та звертатись до замовника з проханням відшкодувати завданий збиток

на стіни та підлогу, стільці, столи та інші предмети наявні в ресторані та готелі   клеїти та прибивати будь-які 
предмети, які можуть вплинути  на стан їх зовнішнього вигляду — заборонено

Дякуємо Вам за довіру та вибір готелю  «Жорж»
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 P.S. Наповнюємо світ навколо теплом гостинності, винятковою увагою та особливою любов’ю. 
Нехай Ваша посмішка на обличчі буде посмішкою в серці !




