CENÍK SVATEB 2020

Příprava obřadu

2.500,-Kč

Svatební obřad v naši hotelové zahradě.
Zahrnuje slavobránu, koberec, stolek pro oddávajícího, 1x stolek + židle
na podpisy novomanželů, polštářek na prstýnky
Obřad bez následné hostiny

5.000,-Kč

Bílé saténové potahy na židle

40,-Kč/ks

-mašle do zvolené barvy (satén, organza)

10,-Kč/ks

(možnost k obřadu i ke slavnostní tabuli)

REZERVACE + ZÁKLADNÍ VÝZDOBA 10 000,-Kč
Svatební salonek + Restaurace + Venkovní terasa
Základní výzdoba tabule a rautu:(bílé ubrusy, ubrousky, založení
inventáře a skla, rautové sukně)
Zdobení tabule – Jsme schopni zajistit požadavky na míru
Spolupracujeme se svatební agenturou, dekoratérkou a floristkou
(bílé ubrusy, papírové barevné ubrousky, středová organza či satén
a zdobení do zvolené barvy, svíčky ve zvolené barvě, kamínky,
založení inventáře a skla)
- do 35 osob

3.500,-Kč

- 35-50 osob

4.500,-Kč

- 50 a více osob

6.000,-Kč

CENÍK SVATEB 2020
Pronájem prostor po 1.00 (za každou započatou hodinu)

1000,-Kč/h

Manipulační poplatek + uskladnění za vlastní dort a cukroví

1.000, -Kč

(možno přivézt předem – uskladníme)
Korkovné za vlastní víno

60,-Kč/litr
(láhev)

(možno přivézt předem-uskladníme)
200,-Kč/ litr
Korkovné tvrdý alkohol
(pouze doma vypálená slivovice/meruňkovice apod., povolujeme
pouze v množství 0.04l/osoba)
300,-Kč

Pronájem dataprojektoru a techniky

Vypracujeme Vám konkrétní nabídku s přesnou kalkulací na předpokládaný počet osob. S nabídkou
lze dále pracovat, různě ji upravovat a doplňovat tak, aby Vám vyhovovala. Zpracování nabídky a její
úpravy provádíme zdarma. Orientačně lze předpokládat 1500 Kč na osobu - v této ceně je zahrnutý
slavnostní servírovaný oběd, večerní raut, nápoje, káva, pivo a víno.
REZERVACE TERMÍNU
Jako fixní rezervaci je považován termín po uhrazení nevratné zálohy 10.000,-Kč, která bude
odečtena od celkové útraty.
BENEFITY PRO NOVOMANŽELE

•

Svatební apartmá na jednu noc zdarma

•

Sleva 20 % z pultových cen na ubytování svatebních hostů

•

Osobní konzultace, zpracování nabídky a její úpravy zdarma

•

Parkování pro všechny svatební hosty zdarma

•

WiFi připojení v rámci hotelu zdarma

•
Možnost zajištění doprovodných služeb – spolupráce se svatební agenturou, výzdoba na míru.
Ostatní služby jako floristka, fotograf, vizážistka, kadeřnictví, doprava hostů z obřadu k hotelu, DJ
nebo živá hudba

