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SVATEBNÍ BALÍČKY PRO SEZÓNU 2023 
 
 

KOMORNÍ SVATEBNÍ DEN S NEJBLIŽŠÍMI 

Cena  od 50 000 Kč  
Svatba  do 20 osob 

 

NABÍDKA OBSAHUJE:  

- Pronájem zahradního altánu (v zimní sezóně lobby) vč. základního vybavení pro uvítání hostů. 

- Civilní, církevní nebo symbolický obřad na ostrůvku, v zahradě či v zámecké knihovně,  
včetně dekorací našeho depozitáře a živého hudebního doprovodu (harfa nebo housle, 
případně za příplatek duo harfa a housle). 

- Přípitek pro novomanželé a svědky u svatebního obřadu. 
- Svatební přípravy – 1x láhev Prosecca nebo 1x láhev nealko sektu pro nevěstu a 1x láhev 

Prosecca nebo 1x láhev nealko sektu pro ženicha.   
- Pronájem svatebně vyzdobeného Hodovního sálu pro svatební hostinu. 
- Kompletní květinová výzdoba ze sezónních květin (zahradní altán / lobby, svatební obřad  

a svatební hostina) včetně osobních kytic svatebčanů (1x nevěsta, 1x ženich, 2x maminka,  
2x tatínek, 2x svědci). 

- Tištěné materiály (program dne, kapesní program dne, zasedací pořádek, jmenovky,  
svatební menu, nápojový list, jmenovky k občerstvení). 

- Cedule (uvítací cedule s jmény snoubenců a datem svatebního dne, cedule „Přání & dary“  
a „Sweet bar“) a ukazatelé (welcome drink, obřad, slavnostní hostina). 

- Ochutnávka svatebního menu (nezahrnuje nápoje) pro dvě osoby (platí pouze pro servírované 
menu, nikoliv raut či kanapky). 

- Prostory zámku a zámecké zahrady pro focení. 
- Možnost zasazení rodinného stromu v zámeckém parku na předem určeném místě. 
- Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření konceptu 

svatby a svatebního designu, přes pomoc výběru či zajištění vhodných dodavatelů,  
až po vytvoření detailního harmonogramu svatebního dne a samotnou koordinaci svatebního 
dne (max. 12 hod.). 

- Parkování v zámeckém areálu.  

S ohledem na ostatní ubytované hosty je nutné dodržet noční klid po 22. hodině.  
Ve večerní zábavě lze komorně pokračovat i po 22:00 hod za podmínek minimální konzumace.   
V rámci balíčku „Komorní svatební den s nejbližšími“ lze využít v průběhu svatební oslavy  
pouze reprodukovanou hudbu, nikoliv živou hudbu či DJ.  
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NABÍDKA NEOBSAHUJE:  

- Ubytování včetně snídaně (pokoje je možné přiobjednat, maximálně 7 dvoulůžkových pokojů 1 ). 
- Doplňkové služby (např. welcome drink, lehké občerstvení formou kanapek,  

přípitek u slavnostní tabule, slavnostní hostinu, (ne)alkoholické nápoje) a služby dodavatelů 
(kromě floristky, která je zahrnuta v balíčku - viz výše). 

 

CENA (včetně DPH): 

Zima   (prosinec, leden, únor, březen):   50 000 Kč 
Jaro, podzim  (duben, říjen, listopad):     55 000 Kč 
Léto   (květen, červen, září):      60 000 Kč 
 

Na svatby mimo pátek a sobotu poskytujeme 10 % slevu ze základní ceny balíčku (nejsou zahrnuty 
ceny doplňkových služeb).   
 

      
 

   
 
 
 
 

 
1 Kapacita pokojů je omezena na 7 dvoulůžkových pokojů = 14 lůžek. Kapacitu lůžek lze ještě navýšit prostřednictvím přistýlek 
na přiobjednané pokoje s ohledem na velikost vybraných pokojů. Ceník za přistýlky včetně rozložení pokojů je dostupný  
na vyžádaní u svatební koordinátorky. 
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ZÁMECKÁ SVATEBNÍ SLAVNOST  
 
Cena  od: 140 000 Kč 
 
NABÍDKA OBSAHUJE:  

- 2 Pronájem zahradního altánu vč. základního vybavení pro uvítání hostů. 

- 3 Exkluzivní pronájem celého zámku se zákazem vstupu pro veřejnost.    
- Civilní, církevní nebo symbolický obřad na ostrůvku, v zahradě či v Hodovním sále  

včetně dekorací z našeho depozitáře a živého hudebního doprovodu (harfa nebo housle, 
případně za příplatek duo harfa a housle). 

- Přípitek pro novomanželé a svědky u svatebního obřadu. 
- Svatební přípravy – 1x láhev Prosecca pro nevěstu a 1x láhev Prosecca nebo pro ženicha.   
- 4 Kompletní květinová výzdoba ze sezónních květin (zahradní altán, svatební obřad,  

svatební hostina a večerní party) včetně osobních kytic svatebčanů (1x nevěsta, 1x ženich,  
2x maminka, 2x tatínek, 2x svědci). 

- Ubytování pro 34 osob v 17 pokojích vč. snídaně na jednu noc (max. kapacita 60 lůžek). 
- 5 Tištěné materiály (program dne, kapesní program dne, zasedací pořádek, jmenovky,  

svatební menu, nápojový list, jmenovky k občerstvení). 
- Cedule (uvítací cedule s jmény snoubenců a datem svatebního dne, cedule „Přání & dary“  

a „Sweet bar“) a ukazatelé (welcome drink, obřad, slavnostní hostina, večerní party). 
- Ochutnávka svatebního menu (nezahrnuje nápoje) pro dvě osoby (platí pouze pro servírované 

menu, nikoliv raut či kanapky). 
- Možnost zasazení rodinného stromu v zámeckém parku na předem určeném místě. 
- Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření konceptu 

svatby a svatebního designu, přes pomoc výběru či zajištění vhodných dodavatelů,  
až po vytvoření detailního harmonogramu svatebního dne a samotnou koordinaci svatebního 
dne (max. 12 hod.). 

- Parkování v zámeckém areálu.  

 
2 Uvítání hostů lze zorganizovat na přání i na ostrůvku. Příprava a následný úklid je za příplatek, který závisí na množství 
vybavení a náročnosti příprav (standardní cena se pohybuje od 5000 Kč – 10 000 Kč).  
3 Pronájem zámku začíná první den (svatební den) od 14:00 (standardní check in) a končí druhý den (posvatební den)  
v 11:00 hodin (standardní check out). Dobu pronájmu lze za příplatek prodloužit. 
4 Cena květin a květinové výzdoby závisí na počtu hostů i druhu vybraných květin. V balíčku Zámecká svatební slavnost  
je kalkulováno pro 34 hostů. Se zvyšujícím se počtem hostů roste i cena květinové výzdoby.   
5 V balíčku Zámecká svatební slavnost jsou tištěné materiály kalkulovány pro 34 osob. Se zvyšujícím se počtem hostů  
roste i cena za tištěné materiály. 
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Díky exkluzivnímu pronájmu celého zámku není nutné dodržovat standardní noční klid  
po 22. hodině a lze mít živou hudbu (pouze na nádvoří). Prostřednictvím skvělé lokality (uprostřed 
lesů) můžete slavit až do ranních hodin. 
 

NABÍDKA NEOBSAHUJE:  

- Doplňkové služby (např. welcome drink, lehké občerstvení formou kanapek,  
přípitek u slavnostní tabule, slavnostní hostinu, večerní raut, noční snack, (ne)alkoholické 
nápoje) a služby dodavatelů (kromě floristky, která je zahrnuta v balíčku – viz výše).  

- Ubytování vč. snídaně nad rámec svatebního balíčku (prostřednictvím přistýlek). 
- Ubytování den před svatebním dnem (poskytujeme 20 % slevu z pultové ceny pokojů  

dle kategorií).  

- (De)instalace party stanu s elegantními baldachýny a lustry. 

- 6 Příplatek za druhou svatební koordinátorku v případě počtu hostů nad 60 osob.  

 

CENA (včetně DPH): 

7 Zima   (prosinec, leden, únor, březen):   140 000 Kč 
8 Jaro, podzim (duben, říjen, listopad):    170 000 Kč 
Léto   (květen, červen, červenec, srpen, září):  200 000 Kč 
 
Na svatby mimo pátek a sobotu poskytujeme 10 % slevu ze základní ceny balíčku (nejsou zahrnuty 
ceny doplňkových služeb).   
 

   
 

    

 
6 Příplatek za druhou svatební koordinátorku je individuální, neboť závisí na konkrétním počtu osob (standardní cena  
se pohybuje od 5 000 Kč – 10 000 Kč). 
7 Vzhledem ke kapacitě prostorů, zimnímu období a případné mokré variantě doporučujeme pořádat svatby pouze do 60 osob 
z důvodu pohodlí Vás i Vašich hostů. 
8 Vzhledem ke kapacitě prostorů, jarnímu a podzimnímu období a případné mokré variantě doporučujeme pořádat svatby 
pouze do 60 osob z důvodu pohodlí Vás i Vašich hostů. 
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EXKLUZIVNÍ ZÁMECKÁ SVATBA 
 
Cena  od: 180 000 Kč 
 
NABÍDKA OBSAHUJE:  

- 9 Pronájem zahradního altánu vč. základního vybavení pro uvítání hostů. 

- 10 Prodloužený exkluzivní pronájem celého zámku se zákazem vstupu pro veřejnost. 
- Civilní, církevní nebo symbolický obřad na ostrůvku, v zahradě či v Hodovním sále 

včetně dekorací našeho depozitáře a živého hudebního doprovodu (harfa nebo housle, 
případně za příplatek duo harfa a housle). 

- Přípitek pro novomanželé a svědky u svatebního obřadu. 
- Svatební přípravy – 1x láhev Prosecca pro nevěstu a 1x láhev Prosecca pro ženicha.   
- 11 Kompletní květinová výzdoba ze sezónních květin (zahradní altán, svatební obřad,  

svatební hostina a večerní party) včetně osobních kytic svatebčanů (1x nevěsta, 1x ženich,  
2x maminka, 2x tatínek, 2x svědci). 

- Ubytování pro 34 osob v 17 pokojích vč. snídaně na dvě noci od soboty do pondělí 
(nevztahuje se na dny pátek–neděle) s max. kapacitou 60 lůžek.  

- 12 Tištěné materiály (program dne, kapesní program dne, zasedací pořádek, jmenovky,  
svatební menu, nápojový list, jmenovky k občerstvení). 

- Cedule (uvítací cedule s jmény snoubenců a datem svatebního dne, cedule „Přání & dary“  
- A „Sweet bar“) a ukazatelé (welcome drink, obřad, slavnostní hostina a večerní party). 
- Ochutnávka svatebního menu (nezahrnuje nápoje) pro dvě osoby (platí pouze pro servírované 

menu, nikoliv raut či kanapky). 
- Možnost zasazení rodinného stromu v zámeckém parku na předem určeném místě. 
- Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření konceptu 

svatby a svatebního designu, přes pomoc výběru či zajištění vhodných dodavatelů,  
až po vytvoření detailního harmonogramu svatebního dne a samotnou koordinaci svatebního 
dne (max. 12 hod.) 

- Parkování v zámeckém areálu. 

 
9 Uvítání hostů lze zorganizovat na přání i na ostrůvku. Příprava a následný úklid je za příplatek, který závisí na množství 
vybavení a náročnosti příprav (standardní cena se pohybuje od 5000 Kč – 10 000 Kč). 
10 Pronájem zámku začíná první den (svatební den - sobota) od 14:00 (standardní check in) a končí třetí den  
(den po posvatebním dni - pondělí) v 11:00 hodin (standardní check out). 
11  Cena květin a květinové výzdoby závisí na počtu hostů i druhu vybraných květin. V balíčku Exkluzivní zámecká svatba  
je kalkulováno pro 34 hostů. Se zvyšujícím se počtem hostů roste i cena za květinovou výzdobu.  
12 V balíčku Exkluzivní zámecká svatba jsou tištěné materiály kalkulovány pro 34 osob. Se zvyšujícím se počtem hostů  
roste i cena za tištěné materiály. 
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Díky exkluzivnímu pronájmu celého zámku není nutné dodržovat standardní noční klid  
po 22. hodině a lze mít živou hudbu (pouze na nádvoří). Prostřednictvím skvělé lokality (uprostřed 
lesů) můžete slavit až do ranních hodin. S tímto balíčkem si svou svatební slavnost užijete bez 
zbytečného shonu a rychlého loučení a v neděli si se svými blízkými můžete ještě v klidu a harmonii 
vychutnat krásně prožité svatební chvíle.  

 
NABÍDKA NEOBSAHUJE:  

- Doplňkové služby (např. welcome drink, lehké občerstvení formou kanapek,  
přípitek u slavnostní tabule, slavnostní hostinu, večerní raut, noční snack, (ne)alkoholické 
nápoje) a služby dodavatelů (kromě floristky, která je zahrnuta v balíčku – viz výše).  

- Ubytování vč. snídaně nad rámec svatebního balíčku (prostřednictvím přistýlek). 
- Ubytování den před svatebním dnem (poskytujeme 20 % slevu z pultové ceny pokojů  

dle kategorií).  

- (De)instalace party stanu s elegantními baldachýny a lustry. 

- 13 Příplatek za druhou svatební koordinátorku v případě počtu hostů nad 60 osob.  

 
CENA (včetně DPH): 
14 Zima   (prosinec, leden, únor, březen):    180 000 Kč 
15 Jaro, podzim  (duben, říjen, listopad):     215 000 Kč 
Léto   (květen, červen, červenec, srpen, září):  250 000 Kč  
 
 
Na svatby mimo pátek a sobotu poskytujeme 10 % slevu ze základní ceny balíčku (nejsou zahrnuty 
ceny doplňkových služeb).   
 
 

   
 

13 Příplatek za druhou svatební koordinátorku je individuální, neboť závisí na konkrétním počtu osob (standardní cena  
se pohybuje od 5 000 Kč – 10 000 Kč). 
14  Vzhledem ke kapacitě prostorů, zimnímu období a případné mokré variantě doporučujeme pořádat svatby pouze do 60 
osob z důvodu pohodlí Vás i Vašich hostů. 
15 Vzhledem ke kapacitě prostorů, jarnímu a podzimnímu období a případné mokré variantě doporučujeme pořádat svatby 
pouze do 60 osob z důvodu pohodlí Vás i Vašich hostů. 


