
SOMETHING BLU

Ainulaadne pulmapäev





Radisson Blu hotell Olümpia, 
Tallinn

Meie erakordne pakkumine pulmadeks: Something Blu.
Aitame teie unistusel saada tõelisuseks.

Meil on hea meel, et kaalute võimalust korraldada pulmapidu Radisson Blu hotellis 
Olümpia. Lubame, et naudite seda ainulaadset pidupäeva nii nagu ei ühtegi teist. See 

sündmus on stiilne, stressivaba ja laitmatu algusest lõpuni. Meie pulmakorraldajad teevad 
sellest täiusliku päeva, mille iga täpselt kavandatud üksikasja üle võib vaid uhkust tunda. 

Teie eriline päev peegeldab teie erakordsust – selle tagab meie tõeliselt südamlik ja hooliv 
teenindus. Hoolitseme teie eest alates hetkest, kui saabute.

Teil jääb üle vaid lõõgastuda ja särada!

Meie kogenud banketitiim tagab erakordselt stiilipuhta ja sõbraliku teeninduse, mis vastab 
meie teeninduskontseptsioonile „Yes I Can!“: teie külalised saavad hiilgava gurmee-elamuse, 

mis hõlmab parimaid kohalikke toiduaineid ja koostisosi.
Road kavandab ja valmistab meie peakokk.

Saame peoruume lahendada paljudes eri stiilides, millest igaüks pakub teile ja teie 
külalistele sooja ning õdusat õhustikku. Võime korraldada meeldejääva pulmapeo vaid 20 

lähedasele inimesele või teha fantastilise peo kuni 350 külalisele.
Ürituse suurusest olenemata saate meie jagamatu tähelepanu.

Meiega koos sujub teil pulmade korraldamine ladusalt. Loome oma suurtele kogemustele 
tuginedes ainulaadse täispaketi, mis vastab täpselt teie eelarvele ja maitsele. Something Blu 

pulmapeost jääb teile kaunis mälestus kogu eluks.





Hakkame peoga peale ...

Siin on näited mõne paketi kohta, kuid te võite julgelt kokku panna täpselt endale sobiva. 
Lihtsalt rääkige meie ürituste koordinaatoriga, et saada pulmapäev, mis vastab teie 

soovidele ja eelarvele.

Hoolitseme selle eest, et teie pidu peegeldaks teie isikupära.

P I D U

• eraldi banketisaal kaheksaks 
tunniks

• tervitusjook või klaas 
vahuveini

• kaks klaasi majaveini
• gala-buffet’ menüü
• pulmatort
• kohv ja tee

VA S T U V Õ T T 

• eraldi banketisaal kolmeks 
tunniks

• tervitusjook või klaas 
vahuveini

• suupistevalik: kolm ühikut 
inimese kohta

• maitsevesi
• pulmatort
• kohv ja tee

285 €
15 KÜLALISELE

1935 €
30 KÜLALISELE

Kõik hinnad on eurodes, kehtivad hooajal 2016/2017 ja sisaldavad käibemaksu.





105 €246 € 22 €

P R U U T PA A R I  S V I I T

• Kalliskivisviit
• varane hotelli regist-

reerimine ja hiline välja 
registreerimine

• kohv ja tee sviidis
• pudel vahuveini
• meie tervituspakett: 

värsked puuviljad ja 
pudelivesi

• kogu päeva jooksul 
tasuta pääs Club 26 
tervisekeskusesse 

• tasuta parkimine 

KÜLALISTE 
MAJUTUS

• standardtuba
• meie tervituspakett: 

küpsised, pähklid, 
kuivatatud puuviljad ja 
pudelivesi

• kogu päeva jooksul 
tasuta pääs Club 26 
tervisekeskusesse

• tasuta parkimine

JA SELLEST AJAST 
PEALE ELASID NAD 
ÕNNELIKULT KOOS

• hommikusöök Super 
Breakfast Buffet

• klaas vahuveini

Pärast pidu ...  

Me anname Radisson Blu hotellis Olümpia endast kõik, et teha teile selle erakordse päeva 
kavandamine ja nautimine võimalikult lihtsaks.

Kõik hinnad on eurodes, kehtivad hooajal 2016/2017 ja sisaldavad käibemaksu.



LISAINFO
631 5314 või estonia.events@radissonblu.com

Liivalaia 33, 10118 Tallinn
radissonblu.com/olumpiahotel-tallinn


