
Tak pro koho tu svatbu vlastně 
děláme?! Pro tchýni, prarodiče, 
bratrance a jejich ratolesti, anebo 
pro sebe?! A nešlo by to nějak 
skloubit?!

Babička má ráda svůj klid, strýc je zase 
rád středem pozornosti, bratr nevydrží 
den bez pohybu a co uděláme se všemi 
dětmi? To jsou otázky,  které si nutně 
klade každý pár při plánování svatebního 
dne.  Vměstnat všechny do jednoho sálu 
k řízené zábavě je způsob častý, ovšem ne 
příliš oblíbený.  Co takhle zařídit svatební 
den tak, aby na něj nikdy nezapomněl ani 
ten nejprotivnější prastrýc?!

Jenom      náš den, i když…
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Jenom      náš den, i když…
Hotelový, sportovní a relaxační komplex 
Buly Aréna je místem, kde se bude líbit všem. 
Krásné prostředí pro svatební fotografie, kvalitní 
obsluha u svatební tabule, taneční parket, 
venkovní posezení , ubytování včetně svatebního 
apartmá, možnost svatebního obřadu  a spousta 
příležitostí pro zábavu a sportovní aktivity.
Tradiční svatbu tak lze nenásilně kombinovat 
se zážitky, které umocní dojem z celého dne. 
Co takhle si zahrát svatební Adventure golf? 
V prostoru krásného přírodního minigolfového 
hřiště s možností posezení nejen u grilovaných 
specialit. Vyzvěte svatebčany k turnaji o nevěstin 
střevíc. Golf je součástí hotelového komplexu 

a hned vedle stojí moderní dětské hřiště se 
speciálním bezpečným povrchem pro malé i 
větší družičky a družby.
Nasnadě je i možnost animačních programů 
na míru každé svatební společnosti. Instruktoři 
zabaví děti či připraví zajímavý program na 
sportovištích či v prostoru svatebního sálu.
Fantazii se meze nekladou a tým Buly Arény 
v Kravařích je připraven splnit vám jakýkoliv 
svatební požadavek. Tak neváhejte a přijeďte 
se podívat. Vždyť svatební den je vyjímečnou 
událostí a my vám pomůžeme na něj 
nezapomenout.

www.bulyarena.cz, bulyarena@bulyarena.cz, +420 553 653 937

Adventure golf –  svatební fotografie v krásném prostředí i 
možnost  zábavy pro svatebčany.

Dětské hřiště se speciálním bezpečnostním povrchem, oplocením a pro- 
storem pro posezení zaručuje, že se děti nejen ve svatební den nebudou 
nudit. Hřiště, aquapark, bowling - kolotoč zábavy může začít…

Připraveni jsme i pro větší společnosti. Hosté budou spokojeni



www.bulyarena.cz, bulyarena@bulyarena.cz, +420 553 653 937

Kostelní 360/28
747 21  Kravaře-Kouty

Buly Aréna 
místo pro Váš svatební den…

svatební menupředkrm
marinovaný losos s medovou omáčkou  

na zelených listech
polévkasmetanová z lesních hubhlavní chod

dueto z kančího a srnčího hřbetu

podáváné s celerovým pyré
a grilovanou cuketou

dezert
limetková panna cotta s horkými jahodamiraut
řízečky, guláš, roláda z listového těsta

s lososem a špenátem, gratinované brambory 

se smetanou, zapečené pamazánem

adventure golf

dětské hřiště

tenisová hala

venkovní tenisové kurty

aquapark

ledová plocha

bowling

fitness a tělocvična

badminton

basketbalové hřiště

nohejbalové hřiště 

volejbalové hřiště


