Szykuj się na przyjęcie
Data publikacji: 10.10.2012 9:30

Nie trzeba uciekać do amazońskiej puszczy, by zaznać spokoju i relaksującej bliskości
przyrody. Nie trzeba tonąć w miejskim zgiełku, by urządzić profesjonalną imprezę i bawić
się w luksusowym lokalu. Zaledwie 8km od Cieszyna i 7km od Ustronia znajduje się
wymarzone miejsce zarówno na szaleńcze imprezy, jak i wyciszający wypoczynek-do
Restauracji Pod Tułem dojedziesz w parę minut, ale nieprędko zechcesz stamtąd wyjechać.

Restauracja Pod Tułem, niegdyś schronisko goszczące strudzonych turystów zmierzających na Czantorię, dziś
profesjonalny lokal organizujący obsługę wszystkich imprez - zarówno dużych wesel, jak i kameralnych uroczystości
rodzinnych. Fachowa obsługa Restauracji zorganizuje dowolną imprezę od A do Z, dzieląc się doświadczeniem,
skomponuje indywidualne menu, zajmie się oprawa muzyczną, transportem gości, dodatkowymi atrakcjami.
Urodziny, imieniny, wesela, chrzciny, spotkanie szkolne po latach czy bankiet? Pod Tułem gwarantuje
niezapomnianą oprawę każdego przyjęcia. Aby spełnić swoje marzenia o idealnej imprezie, wystarczy zajrzeć na
www.podtulem.pl i skontaktować się z pracownikami Restauracji.
Obiekt z roku na rok rozrasta się i otwiera na nowe możliwości organizacji przeróżnych imprez. Duża sala
bankietowa to wymarzone miejsce na wesele, sala kominkowa jest świetną scenerią dla mniejszych uroczystości
rodzinnych, a wiata i przestronny ogród z placem zabaw dla dzieci zachęcają do spędzenia Pod Tułem niedzielnego
popołudnia. Ale to jeszcze nie wszystko - już od października br. dostępna jest dla gości nowa sala z tarasem
widokowym (pomieści 50 osób). Z tej właśnie okazji Restauracja Pod Tułem przygotowała dla czytelników Portalu
OX.PL konkurs!
Uwaga konkurs!
Opisz nam, jak wyglądałoby Twoje wymarzone przyjęcie w lokalu Pod Tułem. Nagrodzimy Twoją
kreatywność – dla autorów dziesięciu najlepszych opisów (i dla ich osób towarzyszących) Restauracja Pod
Tułem urządzi w nagrodę na nowej sali widokowej z tarasem uroczystą kolacje. Konkurs trwa do
24.10.2012 . Na zgłoszenia czekamy pod adresem konkurs@ox.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać
"Konkurs Restauracja Pod Tułem", a w treści maila – prócz zadania konkursowego - podać również swoje
imię i nazwisko, login na Portalu oraz numer kontaktowy.

