niezwykłe miejsce
na wyjątkowe okazje
pod krakowem
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ogród

Brzoskwinia Ogród to miejsce dla wszystkich pasjonatów roślin,
ale także dla każdego kto lubi odpocząć na świeżym powietrzu.
Imponująca kolekcja roślin, ulokowana jest na dużej przestrzeni
o bardzo ciekawej i zróżnicowanej rzeźbie terenu.
Ogród zlokalizowany jest w miejscowości Brzoskwinia
około 15 kilometrów od Krakowa, na terenie pięknego jurajskiego
garbu teńczyńskiego, częściowo otoczony lasami,
a od południa podkrakowską doliną brzoskwinki.

Założycielem ogrodu jest Adam Uznański, który
w planie ma stworzenie parku dendrologicznego mającego
charakter bogatej i udokumentowanej kolekcji drzew i krzewów.

To co dotychczas udało się utworzyć przez ponad 21 lat
to wiele założeń ogrodowych. Na tę chwilę w ogrodzie dużą
atrakcją jest labirynt grabowy, który ma obecnie około 1,8 m,
co sprawia że już naprawdę można się w nim zgubić.
Niedaleko labiryntu powstała rabata bylinowa, która cieszy oko
od połowy kwietnia aż do końca września, gdzie na długości 80 m
posadzono blisko 200 gatunków bylin.

Innym zachwycającym miejscem na mapie ogrodu jest wąwóz
z kolekcją azalii oraz różaneczników, który wypełnia się feerią
barw na przełomie maja i czerwca. W kwietniu natomiast ciekawą
propozycję stanowi duża kolekcja magnolii oraz wiśni
a ich kwiaty co roku na dobre zwiastują nadejście wiosny.

Gratką dla miłośników drzew jest kolekcja drzew iglastych
umiejscowiona na środku ogrodu oraz w ogrodzie skalnym, gdzie
ich walory estetyczne podkreśla ciemny kamień diabaz.
Zbiór drzew liściastych natomiast umiejscowiony został
na zachodnim krańcu ogrodu. Zachwyca on swą barwą, pokrojem
i co najważniejsze różnorodnością gatunków.
Dodatkowo w ogrodzie znajduje się osobna kolekcja klonów
z licznymi, głównie azjatyckimi gatunkami.

Ogród Brzoskwinia to miejsce, które stale ewoluuje i co roku staramy
się wprowadzać nowe założenia.
Ogród japoński z górującą nad nim bramą Tori to miejsce
któremu obecnie poświęcamy najwięcej uwagi.
Ogród jest otwarty od świtu do zmierzchu poza dniami kiedy odbywają
się przyjęcia plenerowe i wtedy zarezerwowany jest na wyłączność.
Serdecznie zapraszamy do spacerów.

przyjęciawplenrz

Przy okazji planowania naszego ślubu i wesela narodził się pomysł
żeby przyjęcie odbyło się w ogrodzie. Bardzo chcieliśmy żeby
odstawało od znanego nam standardu weselnego. Marzył nam się
sielski klimat, ciepły sierpniowy dzień, namiot otwarty na ogród,
bez wymuszonej elegancji i nadęcia. To wszystko sprawiło, że dzisiaj
Brzoskwinia Ogród jest miejscem gdzie także inne Pary mogą
spełniać swoje marzenia o idealnym weselu w plenerze :).

Założenie było proste, ma być pięknie, zielono i wyjątkowo.
W naszej ogrodowej scenerii można stworzyć atmosferę dla każdego
typu przyjęcia w niezwykłej oprawie.
Specjalizujemy się w imprezach do 120 osób.
Jesteśmy nastawieni na indywidualne podejście.
Szczególny charakter ogrodu sprawia, że Wasza uroczystość
będzie oryginalna i niezapomniana.

Bardzo nam miło że jesteście zainteresowani naszym Ogrodem.
Aktualny terminarz znajduje się na naszej stronie internetowej
(brzoskwiniaogrod.com) w zakładce przyjęcia w plenerze
oraz na portalu wesele z klasą

LINK DO TERMINARZA ZNAJDUJE SIĘ TU
https://brzoskwiniaogrod.com/terminarz/

My ze swojej strony wynajmujemy miejsce (ogród)
wraz z namiotem imprezowym, zapleczem gastronomicznym,
sanitarnym oraz strefą chillout.
Nie zajmujemy się dekoracją namiotu jednak jest możliwość
wypożyczenia od nas elementów dekoracyjnych za dodatkową opłatą.
Broszura wypożyczalni jest dostępna oddzielnie.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

- Namiot imprezowy ma powierzchnię 300 m2
plus 100 m2 zewnętrznego tarasu, który w części jest zadaszony
- W czasie deszczu impreza oczywiście może się odbyć - nic nie stoi
na przeszkodzie.
- W ogrodzie jest również strefa chillout-u z wygodnymi leżakami
i siedziskami, które pozwolą zrelaksować się i odpocząć w czasie
przyjęcia.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

- Toalety są połączone z namiotem. Męska posiada dwa pisuary plus
kabinę, damska ma trzy kabiny, przewijak dla dzieci i część relaksacyjna
z wygodną sofą ;)
- Posiadamy parkingi przystosowane dla ok. 30 samochodów.
- Dojazd z Krakowa zajmuje 20 minut
- Przyjęcia plenerowe organizujemy od początku maja do końca
września w każdy dzień tygodnia

CATERING

Nie mamy własnego cateringu, jednak udostępniamy oddzielny, duży
budynek dla firm cateringowych z przyłączem siłowym oraz bieżącą wodą.
Współpracujemy z zaufaną i sprawdzoną firmą cateringową, która jest
doświadczona w obsłudze przyjęć odbywających się w plenerze.
Jurek Catering
biuro@jurek-catering.pl
Jolanta Jurek kom. 607 913 692
tel. 12 648 16 26
www.jurek-catering.pl

Jurek Catering zajmuje się
kompleksowo obsługą kelnerską,
oraz wyborem menu.
Organizują także stoły, krzesła,
obrusy, pokrowce na krzesła,
zastawę stołową oraz bufety.
W celu otrzymania ich pełnej
oferty wystarczy wysłać zapytanie
na biuro@jurek-catering.pl

Ostateczny wybór firmy
cateringowej należy do Was.

OFERTA CENOWA
Wynajem namiotu z zapleczem gastronomicznym,
sanitarnym oraz strefą chillout w roku 2022 oraz 2023 to koszt:
10 000 pln (niedziela-czwartek),
11 000 pln (piątek i święta)
12 000 pln (sobota)
Jeżeli chodzi o krótsze przyjęcia mamy przygotowane rabaty:
- do 5 godzin trwania, maksymalnie do 20.00 to koszt 2500 zł
- do 8 godzin trwania, maksymalnie do 22.00 50% rabatu
Rabaty nie obowiązują w piątki i soboty jako że są to bardzo oblegane terminy

Cena jest niezależna od ilości osób na przyjęciu (max 120 osób).
Gala oraz oświetlenie fairy lights pod sufitem są wliczone w cenę.
Kwoty podane w ofercie są kwotami brutto
(zawierają podatek VAT w wysokości 23%)

W cenę wynajmu wliczony jest prąd, woda oraz artykuły higieniczne w toaletach,
a także nasza obecność w dniu przyjęcia.
Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że wynajem samego namiotu
o wymiarach 300 m2 w firmie, która wypożycza namioty to koszt
od około 12000 pln. Natomiast my oferujemy dużo więcej.
Dodatkowo udostępniamy dla Was taras zewnętrzny o powierzchni 100 m2,
toalety, strefę chillout oraz wyjątkowe miejsce jakim jest sam Ogród.

Jeżeli chodzi o ogrzewanie namiotu to trzeba zaangażować zewnętrzną firmę,
która wypożycza grzybki grzewcze. Mamy kontakt do zaufanej firmy
– koszt wypożyczenia jednego urządzenia to około 150 zł .
W zimnych miesiącach potrzebne są około 3 sztuki.
Jest możliwość organizacji ślubu w naszym ogrodzie.
Posiadamy na tą okoliczność pergolę do której wstawiamy
podłogę drewnianą a także stół i krzesła dla Pary Młodej oraz Pani Urzędnik.
Koszt wynajmu ww to 350 pln.
Ślubu cywilnego w plenerze może udzielić tylko urzędnik z gminy
w której odbywa się ślub czyli w naszym przypadku z Zabierzowa.
Alternatywą dla ślubu cywilnego w plenerze jest ślub symboliczny
(humanistyczny)

MIEJSCA NOCLEGOWE
Na terenie ogrodu nie posiadamy miejsc noclegowych.
Możemy natomiast zorganizować przyczepę kempingową, która może
posłużyć w trakcie przyjęcia. Koszt wynajmu przyczepy to 300 pln.
Miejsca noclegowe w okolicy:
https://www.facebook.com/zacisze.krakow/ w Brzoskwini
https://airporthotel-a4.krakow.pl/ w Morawicy
https://www.facebook.com/eleonoraccommodation w Cholerzynie
https://noble-apartment.business.site/ w Zabierzowie
https://www.kochanow.pl/ w Kochanowie
https://neohotel.pl/ w Rząsce
http://www.hotelwitek.pl/pl/ w Modlniczce
https://taniehostele.pl/pl/hostele.html w Krakowie

Miejsce jest niezwykle klimatyczne, spokojne,
oddalone od ruchliwych ulic, zatopione w zieleni
z bliskim kontaktem z przyrodą i sielskim krajobrazem.
Organizując przyjęcie w Ogrodzie Brzoskwinia, możecie mieć
pewność, że ten dzień będzie wyjątkowy
i na długo zapamiętany przez wszystkich gości.

Zapraszamy do wizyty w Brzoskwini.
Na oglądanie obiektu możecie przyjechać w dowolnym dniu kiedy
mamy przyjęcie weselne od 11.00 do 14.00.
Nie trzeba się wcześniej umawiać.
W terminarzu możecie sprawdzić daty kiedy mamy przyjęcia.
Jeżeli chcecie wcześniej nas odwiedzić, to ogród jest otwarty
od świtu do zmierzchu, także można podjechać w dowolnym momencie,
pospacerować po ogrodzie i zobaczyć namiot z zewnątrz.

Wstępną rezerwacje przyjmujemy na dwa tygodnie na podstawie
wysłanego do nas maila. Po tym czasie oczekujemy decyzji i albo
zwalniacie termin albo podpisujemy umowę.
Po podpisaniu umowy płatny jest zadatek w wysokości 20% całości.
80% płatne jest na dwa tygodnie przed weselem.
Zadatek jest bezzwrotny.

FILMY
https://vimeo.com/454731611
https://youtu.be/2id9Xh59RRA
https://youtu.be/jSf3dzfYnKI
https://vimeo.com/359241959
https://vimeo.com/349508690
https://vimeo.com/195138141
https://vimeo.com/435129646
https://vimeo.com/357809053
https://www.youtube.com/watch?
v=qG6GdJKlnr4&t=12s

Staraliśmy się zawrzeć w ofercie odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania,
jednak jeżeli coś jeszcze pozostaje niejasne
prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Do zobaczenia
Magda i Florian

KONTAKT :
Magda Uznańska 784 160 157
Florian Uznański 693 664 720

kontakt@brzoskwiniaogrod.com
www.brzoskwiniaogrod.com

