
HAPPILY EVER
AFTER BEGINS

at



JUST LIKE YOUR LOVE STORY

Unique
Descoperă Little Texas, locul experiențelor memorabile și al 

nunților legendare. Locul în care lumina este mai strălucitoare, iar 
voi vă iubiți mai puternic. 

O bucurie împărtășită este o bucurie dublă, iar atunci când suntem 
împreună nunta ta devine o invitație pentru a-ți crea o experiență 

de prețuit pentru totdeauna. 
Credem cu pasiune în iubire, la Little Texas! 

BINE AȚI VENIT LA LITTLE TEXAS! 



Povestea iubirii perfecte se redefinește în liniștea și frumusețea 
Grădinii Little Texas. Nunțile organizate aici se întipăresc în suflet 
pentru totdeauna. Delicată și plină de farmec, natura imprimă o 

lumină aparte, atinsă de un romantism magnetic. 

and Classy
Romantic

LITTLE TEXAS TERRACE & GARDEN 

CAPACITATE: 120 PERSOANE

WEDDING MOMENTS

Pret începând de la
580 lei / persoană



Creată special pentru celebrarea poveștii tale de dragoste, cu un 
aer sofisticat, sala Glen Rose cucerește prin armonia de culori și 

eleganță. Tonurile de bej și auriu, delicatețea detaliilor decorative, 
dar mai ales grandoarea candelabrelor de cristal creează un 
ansamblu fascinant pentru evenimentul vostru de poveste. 

& Timeless
Elegant

GLEN ROSE BALLROOM

CAPACITATE: 120 PERSOANE

WEDDING MOMENTS

Pret începând de la
365 lei / persoană



Rafinamentul, strălucirea și aerul glamour se oglindesc fascinant în 
sala Alamo, care surprinde prin designul său unic și minimalist. 

Elementele ornamentale în relief care se reflectă în peretele de 
oglinzi întregesc atmosfera romantică și transpun fiecare invitat în 

povestea voastră de dragoste.

Venue
Unique

ALAMO BALLROOM

CAPACITATE: 60 PERSOANE

WEDDING MOMENTS

Pret începând de la
365 lei / persoană



Our Gifts
WEDDING PLANNING
Consultanţă permanentă pentru 
pregătirea evenimentului.

FOOD & BEVERAGE 
Personalizarea meniului și degustarea 
gratuită a preparatelor, tortului și 
prăjiturilor 
Meniuri gratuite pentru miri 
Meniu 3 feluri de mâncare 
Tort & Candy Bar / Sweets Treats 
Meniuri speciale pentru toate categoriile 
de vegetarieni 
Meniuri speciale pentru copii 
Open Bar non alcoolic 
Open Wine Bar 

EXCLUSIVELY YOURS 
Petrecerea Burlăcițelor în separeu în 
valoare de 2000 lei. Acces maxim 8 
persoane, de luni până vineri, cu rezervare 
prealabilă, în limita disponibilității. 
Cazare pe parcusul evenimentului pentru 
miri și nași (2 camere) 

Amenajarea festivă a sălii (huse, fețe de 
masă și servete) 
Cununia Civilă în Grădina Little Texas - 2 
500 lei (servirea invitaților cu prosecco și 
macarons)

ENTERTAINMENT 
Acces în spaţiul de joacă Kids Village şi 
Kids Roof Village 
Acces în Grădina Little Texas pentru 
ședința foto 
Cover Magazine Photo Booth - cabina 
foto tematică - 2 000 lei

YOUR DREAM DRESS 
Voucher 10% cadou în atelierul de creație 
Edith Val 

BEST MEMORIES
10% cadou pentru următoarea petrecere 
organizată în cadrul Little Texas

Atunci când suntem împreună, fiecare moment devine special.
Așa cum este și povestea voastră de iubire.

Ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare emoție, alături de voi. 
Vino să ne cunoaștem și să stabilim detaliile celui mai frumos 

eveniment din viața voastră!

Together
is our favourite 

place to be. 

Solicită detalii despre ofertă la:
sabina.ilie@littletexas.ro, 0741 741 740

olesea.munteanu@littletexas.ro, 0786 229 888.



www.littletexas.ro


