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Witamy w Pastelovym świecie Prosecco! 
Poniżej propozycje czterech bąbelkowych szaleństw 

 

 
 

Małe bąbelki – 4 godziny przejdź ® 

Średnie bąbelki – 4 godziny przejdź ® 

Duże bąbelki – 5 godzin przejdź ® 

Wielkie bąbelki – 6 godzin przejdź ® 

Dodatkowe usługi przejdź ® 



 

 

Małe bąbelki – 4 godziny 
 

 

 

 

 Pastelowa obsługa 

 Bąbelki włoskie, czyli beczka 20 litrów schłodzonego Prosecco 

 Jednorazowe kieliszki 

 Strefa relaksu – leżaki, stoliki                              

 Dekoracja kwiatowa vana              

 
 
 

  

2499 zł 



 

 

Średnie bąbelki – 4 godziny 
 
 
 
 
 
 
 

 Pastelova obsługa                                                                                                                             

 Bąbelki włoskie, czyli beczka 20 litrów schłodzonego Prosecco 

 Koktajl na bazie Prosecco z pakietu średnie bąbelki 

○ Aperol Spritz (Prosecco, woda gazowana, pomarańcza, lód) 

 Jednorazowe kieliszki 

 Strefa relaksu – leżaki, stoliki 

 Dekoracja kwiatowa vana 

  

2799 zł 



 

 

Duże bąbelki – 5 godzin 
 
 

 
 

 Pastelova obsługa                                                                                                                             

 Bąbelki włoskie, czyli beczka 20 litrów schłodzonego Prosecco 

 3 Koktajle na bazie Prosecco z pakietu duże bąbelki 

① Aperol Spritz (Prosecco, woda gazowana, pomarańcza, lód)  

② Belinni/③ Rossini (Prosecco, brzoskwinia/truskawka) 

 Jednorazowe kieliszki 

 Strefa relaksu – leżaki, stoliki 

 Dekoracja kwiatowa vana 

  

3099 zł 



 

 

Wielkie bąbelki – 6 godzin 
 

 Pastelova obsługa                                                                                                                             

 Bąbelki włoskie, czyli beczka 20 litrów schłodzonego Prosecco 

 4 Koktajle na bazie Prosecco z pakietu wielkie bąbelki 

① Aperol Spritz (Prosecco, woda gazowana, pomarańcza, lód) 

② Belinni/③ Rossini (Prosecco, brzoskwinia/truskawka) 

④ Hugo (Prosecco, kwiat białego bzu, woda gazowana, mięta, limonka)  

 Atrakcje: niech będą niespodzianką J 

 Domowa lemoniada 5 litrów 

 Kieliszki szklane 

 Strefa relaksu – leżaki, stoliki 

 Dekoracja kwiatowa vana 

 Dojazd do 100 km od Górkło GRATIS 

3399 zł 



 

 

Dodatkowe usługi 
 Dodatkowa godzina pracy vana - 200 zł brutto 

 Beczka 20 litrów Prosecco Frizzante białego lub różowego – 750 zł brutto 

 Beczka 20 litrów wino białe lub czerwone – 750 zł brutto 

 Beczka piwa 30 litrów – 400 zł brutto 

 Beczka 20 litrów Aperitivo Spritz – 800 zł brutto  

 Lemoniada 5 litrów – 120 zł brutto 

 Prosecco bezalkoholowe butelka 0,75 litra - 80 zł brutto 

 Wino bezalkoholowe białe lub czerwone butelka 0,75 litra – 80 zł brutto 

 Dojazd do 50 km od Górkło GRATIS, powyżej 50 km 1,99 zł/1 km    



Kontakt 

Jeżeli możemy w czymś jeszcze pomóc, 
albo doradzić zapraszamy do kontaktu 

tel. kom. +48 881 223 104 
van@pastelovy.pl 

www.pastelovy.pl 

https://www.pastelovy.pl



