
 

 

             CENNIK ślubny 

 Bukiet Panny Młodej od 180zł; 
 Bukiet Świadkowej od 150zł; 
 Butonierka Pana Młodego/Świadka: 25zł/szt 
 Butonierki dla Rodziców: 25zł; 
 Korsarz na rękę: 70zł; 
 Wianek: od 100zł; 
 Kwiaty we włosy: od 30zł; 

 
 Dekoracja kościoła: 

-kompozycja na ołtarz główny: 400zł; 
-kompozycja przy tabernakulum: 150zł; 
-kompozycja na ołtarze boczne: 200zł; 
-dekoracja ławek: od 15zł/szt; 
-świeczniki szklane małe wzdłuż nawy głównej 16szt: 150zł; 
-świeczniki tuby w różnych wysokościach wzdłuż nawy 30szt: 300zł; 
-białe latarenki wzdłuż nawy głównej 20szt: 200zł; 
-dekoracja krzeseł i klęcznika (pokrowce+kwiaty na oparcia): 100zł; 
-złote krzesła 4 szt z dekoracją na oparciach: 200zł; 
-lampiony duże ecru 6szt (2x3szt): 150zł; 
-kompozycje w wysokich donicach np. przed wejściem: od 250zł/szt; 
-biały dywan 20m: 250zł; 
-imiona z datą na dywanie: 130zł; 
-tabliczki z hymnem o miłości 10szt: 130zł; 
-płatki róż sztuczne dowolny kolor: 100zł 
 

 Dekoracja Sali weselnej: 
-dekoracja stołu Pary Młodej: od 400zł; 
-kompozycje na stołach gości: 
        *kompozycje w wazonach martini 60cm: od 150zł/szt; 
        *zatopione w wodzie kwiaty w tubach +świeczka pływająca: od 50zł/szt; 
        *niskie kompozycje ok. 20-30cm: od 100zł/szt; 
        *kompozycje na złotych metalowych stojakach 70cm: od 200zł/szt; 
        *kompozycje rustykalne na plastrach drewna: od 50zł/szt; 
        * kompozycje na złotych/srebrnych stojakach 60cm: od 150zł/szt; 
-dekoracja ścianki za Parą Młodą: 
        *ścianka kwiatowa kremowa 4m x 2,5m : 500zł; 
        *ścianka materiałowa (kolor dowolny)+światełka LED: 250zł; 
        *imiona Młodych w kole 80cm średnicy powieszone: 200zł; 
        *dwa koła Mąż i Żona powieszone: 50zł; 
        *koło złote średnica 2m z dekoracją kwiatową: od 300zł; 
-lustra okrągłe na stoły 30cm średnicy: 5zł/szt; 
-obrus cekinowy złoty lub srebrny na stół Pary Młodej: 150zł; 
-inicjały Pary Młodej na stole: 100zł; 
-serwetki z przybraniem: od 1,50zł/szt; 
-świeczki na stołach w dowolnym świeczniku: 15zł/szt; 



-lustro złote/srebrne jako tablica powitalna lub rozsadzenie gości: 100zł; 
-kompozycje w wysokich donicach np. przed wejściem: od 250zł/szt; 
-balony napełniane helem: od 15zł/szt; 
-biały/czerwony dywan na wejście 10m: 150zł; 
-elastyczne białe pokrowce na krzesła: 3,00 zł/szt (z założeniem 4,00zł/szt); 
-światełka ledowe na suficie/filarach: 20zł/5m; 
-świeczniki kandelabry srebrne 100cm: 40zł/szt (dostępne 2szt); 
-balony giganty na złotych stojakach: 100zł/szt 
-napis Miłość ledowy stojący 2m x 1m: 400zł 
-napis ledowy na ściankę Miłość lub inny do ustalenia: 200zł 
 

 Plener: 
-ozdobienie pergoli/altany materiałem i kwiatami: od 350zł; 
-biały/czerwony dywan 10m: 150zł; 
-biały/czerwony dywan 20m: 300zł; 
-białe elastyczne pokrowce na krzesła: 4,00zł/szt; 
-białe latarenki: 10zł/szt; 
-płatki sztucznych kwiatów: 150zł 
 

 Dekoracja pojazdu: 
-pojedyncze bukieciki na masce: 100zł; 
-jedna duża kompozycja na masce: od 150zł; 
-kilka kompozycji na masce: od 50zł/szt; 
-dekoracja klamek wstążką: 15zł/szt; 
-dekoracja klamek kwiatami: 30zł/szt 
-tablice rejestracyjne Młoda Para: gratis 
 

 Flowerboxy – od 100zł; 
 Kosze/skrzynki kwiatowe – od 200zł; 
 Kwiaty na tort: 50zł 

 

*Podane ceny są jedynie orientacyjne. Każde zamówienie wyceniam indywidualnie. W celu wyceny konkretnych dekoracji 

proszę o wysłanie przykładowych zdjęć na maila camilladekoracje@o2.pl lub kontakt poprzez facebooka. 

*Podany cennik obowiązuje od dnia 01.10.2021 

mailto:camilladekoracje@o2.pl

