
Cennik
Kwiaciarni Zielono Mi...

Florystyka ślubna

Bukiet Panny Młodej   od 250 zł

Wystrój sali weselnej Dekoracje stołów kwiat pojedynczy od 15 zł

  średnie kompozycje ze świecą od 100 zł

  duże kompozycje ze świecą od 150 zł

 Kompozycje wolnostojące  od 150 zł

 Dekoracja stołu Państwa Młodych  indywidualnie

 Dekoracja talerzy  indywidualnie

 Dekoracja filarów  indywidualnie

 Dekoracja krzeseł  indywidualnie

 Kosze / bukiety dla Rodziców  od 100 zł

 Wiązanka dla Druhny  od 60 zł

Dekoracja kościoła  ławy indywidualnie

  droga do ołtarza indywidualnie

  klęczniki indywidualnie

Dekoracje przy ślubie cywilnym   indywidualnie

Dekoracje plenerowe   indywidualnie

Florystyka pogrzebowa

Wieńce Małe od 250 zł

 Średnie od 300 zł

 Duże od 400 zł

Bukiet pogrzebowy Z jodłą od 50 zł

 Na liściach od 30 zł

Wianek na urnę Gąbka okrągła + kwiaty od 50 zł

 Spływający bukiet od 50 zł

Pająk na trumnę  od 120 zł

 Pielęgnacja grobów

Kwatera pojedyńcza   50 zł

Kwatera podwójna   80 zł

Grobowiec   120 zł

Usługi abonamentowe Kwatera pojedyncza 12 razy w roku 600 zł

 Kwatera pojedyncza 24 razy w roku 1200 zł

 Kwatera podwójna 12 razy w roku 900 zł

 Kwatera podwójna 24 razy w roku 1400 zł

 Grobowiec 12 razy w roku 1000 zł

 Grobowiec 24 razy w roku 2000 zł

Zapalenie znicza i położenie kwiatów bez sprzątania 30 zł

Pielęgnacja terenu wokół grobu od 50 zł

Odśnieżenie grobu 25 zł



Dodatkowy znicz od 5 zł

W cenę usługi pielęgnacji wchodzą:

• sprzątanie płyty nagrobnej

• sprzątanie otoczenia grobu

• zapalenie zniczy

• położenie kwiatów

• fotografie przesłane mailem

 

Pakowanie prezentów

Papier Małe od 15 zł

 Średnie od 22 zł

 Duże od 40 zł

Kosze Małe od 30 zł

 Średnie od 45 zł

 Duże od 65 zł

 

Aranżacja zielenią balkonów i tarasów

Pierwsza wizyta i porada w domu gmina Białołęka 100 zł

 poza gminą Białołęka 150 zł

Dalsza współpraca  indywidualnie

 

Dowóz kwiatów

do 3 kilometrów od Kwiaciarni 15 zł

do 10 kilometrów od Kwiaciarni 30 zł

do 20 kilometrów od Kwiaciarni 40 zł

powyżej 20 kilometrów od Kwiaciarni 60 zł

 


