SVATEBNÍ BALÍČKY PRO SEZÓNU 2021
KOMORNÍ SVATEBNÍ DEN S NEJBLIŽŠÍMI
Cena od 40 000 Kč
Svatba do 20 osob

NABÍDKA OBSAHUJE:
-

-

Pronájem svatebně vyzdobeného Hodovního sálu pro svatební hostinu včetně
květinové vzzdoby ze sezónních květin.
Civilní, církevní nebo symbolickz obřad na ostrůvku, v zahradě či v zámecké knihovně, včetně
živého hudebního doprovodu (harfa nebo housle) a všech dekorací.
Kompletní květinová vzzdoba ze sezónních květin včetně osobních kytic svatebčanů
(nevěsta, ženich, 2x maminka, 2x tatínek, 2x svědci).
Tištěné materiály (program dne, kapesní program dne, zasedací pořádek, jmenovky, menu,
uvítací tabule).
Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření konceptu
svatby a svatebního designu, přes pomoc vzběru a zajištění vhodnzch 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 dodržovat noční klid po 22. hodině.

NABÍDKA NEOBSAHUJE:
-

Ubytování včetně snídaně (pokoje možné přiobjednat, maximálně 7 dvoulůžkovzch pokojů 1 ).
Doplňkové služby (např. welcome drink, lehké občerstvení formou kanapek, slavnostní hostinu,
(ne)alkoholické nápoje).

CENA (včetně DPH):
Zima
Jaro, podzim
Léto

(prosinec, leden, únor, březen): 40 000 Kč
(duben, říjen, listopad): 45 000 Kč
(květen, červen, červenec, srpen, září): 50 000 Kč

Na svatby mimo pátek a sobotu poskytujeme 10 % slevu ze základní ceny balíčku (nejsou zahrnuty ceny
doplňkovzch služeb).
1

Kapacita pokojů je omezena na 7 dvoulůžkovzch pokojů = 14 lůžek. Kapacitu lůžek lze ještě navzšit
prostřednictvím přistzlek na přiobjednané pokoje s ohledem na velikost vybranzch pokojů.
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ZÁMECKÁ SVATEBNÍ SLAVNOST
Cena

od: 135 000 Kč

NABÍDKA OBSAHUJE:
-

-

Exkluzivní pronájem svatebně vyzdobeného zámku včetně květinové vzzdoby ze sezónních
květin.
Civilní, církevní nebo symbolickz obřad na ostrůvku či v zahradě včetně živého hudebního
doprovodu (harfa nebo housle) a všech dekorací.
3
Kompletní květinová vzzdoba ze sezónních květin včetně osobních kytic svatebčanů
(nevěsta, ženich, 2x maminka, 2x tatínek, 2x svědci).
Ubytování pro 34 osob v 17 zámeckzch pokojích vč. snídaně na jednu noc (max. kapacita
60 lůžek).
Tištěné materiály (program dne, kapesní program dne, zasedací pořádek, jmenovka, menu,
uvítací tabule).
Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření konceptu
svatby a svatebního designu, přes pomoc vzběru a zajištění vhodnzch dodavatelů,
až po vytvoření detailního harmonogramu svatebního dne a samotnou koordinaci svatebního
dne (max. 12 hod.).
Parkování v zámeckém areálu.
2

Díky exkluzivnímu pronájmu celého zámku není nutné dodržovat standardní noční klid po 22. hodině
a je možné mít živou hudbu (na nádvoří) a díky této skvělé lokalitě (uprostřed lesů) můžete slavit
až do ranních hodin.

NABÍDKA NEOBSAHUJE:
-

Doplňkové služby (např. welcome drink, lehké občerstvení formou kanapek, slavnostní hostinu,
večerní raut, noční snack, (ne)alkoholické nápoje).
Ubytování vč. snídaně nad rámec svatebního balíčku (prostřednictvím přistzlek).
Ubytování den před svatebním dnem (poskytujeme 20 % slevu z pultové ceny pokojů
dle kategorií).

2

Pronájem zámečku začíná první den (svatební den) od 14:00 (standardní check in) a končí druhz den (posvatební den)
v 11:00 hodin (standardní check out). Dobu pronájmu lze za příplatek prodloužit.
3

Cena květin a květinové vzzdoby závisí na počtu hostů i druhu vybranzch květin. V balíčku exkluzivní svatba je kalkulováno
pro 34 hostů. Se zvyšujícím se počtem hostů roste i základní cena svatebního balíčku.
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CENA (včetně DPH):
Zima
Jaro, podzim
Léto

(prosinec, leden, únor, březen): 135 000 Kč
(duben, říjen, listopad): 150 000 Kč
(květen, červen, červenec, srpen, září): 165 000 Kč

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

A

Hostačov 59, 582 82 Skryje

|

T

+420 722 121 755

|

E

events@chateau-hostacov.cz

|

W

www.chateau-hostacov.cz

EXKLUZIVNÍ ZÁMECKÁ SVATBA
Cena

od:170 000 Kč

NABÍDKA OBSAHUJE:
-

-

Prodlouženz exkluzivní pronájem svatebně vyzdobeného zámku včetně květinové vzzdoby
ze sezónních květin.
Civilní, církevní nebo symbolickz obřad na ostrůvku či v zahradě včetně živého hudebního
doprovodu (harfa nebo housle) a všech dekorací.
4

Kompletní květinová vzzdoba ze sezónních květin včetně osobních kytic svatebčanů
(nevěsta, ženich, 2x maminka, 2x tatínek, 2x svědci).
Ubytování pro 34 osob v 17 zámeckzch pokojích vč. snídaně na dvě noci od soboty do pondělí
(max. kapacita 60 lůžek).
Tištěné materiály (program dne, kapesní program dne, zasedací pořádek, jmenovka, menu,
uvítací tabule).
Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření konceptu
svatby a svatebního designu, přes pomoc vzběru a zajištění vhodnzch dodavatelů,
až po vytvoření detailního harmonogramu svatebního dne a samotnou koordinaci svatebního
dne (max. 12 hod.).
Parkování v zámeckém areálu.
5

Díky exkluzivnímu pronájmu celého zámku není nutné dodržovat standardní noční klid po 22. hodině
a je možné mít živou hudbu (na nádvoří) a prostřednictvím skvělé lokality (uprostřed lesů) můžete slavit
až do ranních hodin. S tímto balíčkem si svou svatební slavnost užijete bez zbytečného shonu a v neděli
se svzmi blízkzmi můžete užít krásnz posvatební den.

NABÍDKA NEOBSAHUJE:
-

Doplňkové služby (např. welcome drink, lehké občerstvení formou kanapek, slavnostní hostinu,
večerní raut, noční snack, (ne)alkoholické nápoje).
Ubytování vč. snídaně nad rámec svatebního balíčku (prostřednictvím přistzlek).
Ubytování den před svatebním dnem (poskytujeme 20 % slevu z pultové ceny pokojů
dle kategorií).

4

Pronájem zámečku 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).
5

Cena květin a květinové vzzdoby závisí na počtu hostů i druhu vybranzch květin. V balíčku exkluzivní svatba je kalkulováno
pro 34 hostů. Se zvyšujícím se počtem hostů roste i základní cena svatebního balíčku.
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CENA (včetně DPH):
Zima
Jaro, podzim
Léto

(prosinec, leden, únor, březen): 170 000 Kč
(duben, říjen, listopad): 185 000 Kč
(květen, červen, červenec, srpen, září): 200 000 Kč

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