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Комплекса Aqua Garden 
Wedding се намира на 40 км. 

от Пловдив, сгушен в 
прегръдките на гористата 
местност Адата, далече от 
градската суматоха, като 

приказен оазис в централната 
част на Тракия. Благодарение на 
чудесната си локация, удобният 
достъп и прекрасният си 

ландшафт, бързо се превръща в 
най-желаното място за събития 

и релакс.



Комплексът Aqua Garden Wedding 
разполага с градина с  капацитет над 500 
гости, около 800 кв тревна площ, 3 

обособени зони за сватбена церемония, и 
луксозни шатри готови да посрещнат 
вашите гости с ''wellcome drink''. На 
ваше разположение е и нашата луксозна 
сватбена шатра с капацитет 300 гости а 
за зимният сезон очаквайте панорамна 
закрита зала с капацитет 150 бр. 

гости.Модерният дизайн на басейните и 
градината , и гористата местност в 
близост до комплекса, позволяват за 
разнообразни по своя стил сватбени 

фотосесии, а отдалечеността от населено 
място дава възможност за гъвкавост в 
продължителността на празникът ви.



Сватбена арка
На поляната, пред басейна, под палмите 
или сред дърветата, комплекса разполагат 
няколко различни обособени зони за 

провеждане на сватбената ви церемония. 
Пакета включва 

Сватбена арка 
Дървени столове 
Ритуална маса 
Бар за напитки 
Бар за хапки 

590лв.



Wellcome drink
В Aqua garden wedding държим 
на детайлите. Под луксозни шатри 
или под открито небе, в близост до 
вашата сватбена арка ще 
разположим бар със свежи напитки 
и вкусни хапки с които ще 
посрещнем подобаващо вашите 
гости. А вие ще им кажете наздраве 
и ще получите вашите поздравления 
с коктейл сред природата.



Сватбени пакети
За всеки сватбен пакет можете да изберете между 8 вида 4 степенно сватбено 

меню, включително детско, вегитарианско и веган меню.

ЛУКСРОЯЛБИЖУ

59лв 79лв 99лв

Минимум 200бр.
Гости

Минимум 150бр.
Гости

Минимум 100бр.
Гости

Закупуването на всеки един от нашите сватбени пакети ви гарантира ексклузивният 
наем на комплекса. При други ваши желания моля направете запитване за условията ни



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Aqua Garden Wedding се счита за 
резервирана за вашата дата единствено 
след заплащането на депозит в размер 

на 1000 лв Останалата сума се 
заплаща една седмица преди 

събитието

Aqua Garden Wedding е на ваше 
разположение за 6 часа в деня на 
събитието. При продължителност се 
заплаща овъртайм в размер на 200 лв 
на започнат час до 3.ч. и 400 лв след 

4 ч.

Ние сме се погрижили сватбената ни 
градина да ви отведе във вашата 

приказка . Всички сватбени декори са 
на ваше разположение срещу  
заплащане на съответната такса.

Водните ни съоръжения могат да бъдат 
част от всеки ваш кадър, но по време на 
вашето събитие не е ангажиран спасител 
за това ви молим да не ги ползвате за 
плуване, или предварително да ни 
уведомите за да се погрижим за това

Резервация Овъртайм

Сватбена градина Басейни



Контакти

Не се колебайте да ни попитате за допълнителни споразумения. За нас най-важни са 
желанията на клиента и неговата удовлетвореност и ще направим всичко необходимо за 

да постигнем  консенсус.

Тел. 0877 666 262 

Имейл: 
aquagardenwedding@gmail.com 

www.glenkora.bg 

Aqua garden wedding - във Fasebook , 
Instagram & Pinterest 
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