Nabídka obřadních svatebních balíčků 2018
Zámek SVIJANY
Vážení novomanželé v rámci časových úspor a pro zjednodušení vašich svatebních příprav
jsme pro vás připravili předdefinované „Obřadní balíčky na rok 2018“. Naším cílem je, aby si
svatebčané měli možnost vybrat, jaké vybavení požadují a hlavně v jakém cenovém rozmezí
se chtějí pohybovat.
Součástí jednotlivých obřadních balíčků je instalace a deinstalace veškeré námi poskytnuté
výzdoby před i po obřadu. Součástí těchto nových balíčků je i kompletní zajištění
a koordinace svatebního obřadu.
Po příjezdu svatebčanů na Zámek Svijany se vás vždy ujme náš svatební koordinátor,
který zajišťuje organizaci Vašeho svatebního obřadu, či celého svatebního dne u nás
na Zámku Svijany. Tyto okamžiky by bylo škoda nezvěčnit v krásných zákoutích zámecké
zahrady a nádvoří. K tomu je vám vyhrazen právě čas, který je vždy vymezen ve vámi
vybraném svatebním balíčku.

OBŘAD V ZÁMECKÉ KAPLI

5 500,-Kč

Jedná se o základní balíček, který ocení zejména ty páry, které hledají úspornější verzi svojí
svatby.

Balíček zahrnuje:
-

Exklusivní čas strávený u nás na Zámku Svijany v délce 60 minut

-

Pronájem zámecké kaple

-

Organizaci svatebního obřadu

-

Výzdoba kaple (základní)

-

Nazvučení prostor

-

Exklusivní využití fotografování v prostorách areálu zámku

-

Možnost dokoupení svatebního přípitku pro 6 osob za 490,-Kč

V ceně balíčku není zahrnut poplatek matriky, nadstandardní květinová výzdoba a ostatní
služby zámku.

SVATBA NA ZÁMKU

9 500,-Kč

Tento balíček je určen těm, kteří si přejí, pro svůj „Velký den“, nezapomenutelný zážitek
z krásného prostředí Zámku Svijany pro sebe a vaše svatební hosty.

Balíček zahrnuje:
-

Exklusivní čas strávený u nás na Zámku Svijany v délce 120 minut

-

Pronájem obřadního místa

-

Možnost obřadu v kapli nebo v zámecké zahradě

-

Výzdobu obřadního místa

-

Organizaci svatebního obřadu (koordinace v zámeckých prostorách)

-

Nazvučení prostor

-

Stoleček pro oddávajícího

-

Zapůjčení 12 ks židlí k obřadu v zahradě (dekorované)

-

Zapůjčení polštářku na snubní prstýnky (možnost dodekorace
do barev svatby)

-

Zapůjčení okrasného pera pro podpis novomanželů

-

Exklusivní využití fotografování v prostorách areálu zámku

-

Možnost dokoupení svatebního přípitku pro 6 osob za 490,-Kč

-

Možnost coffee breaku před obřadem za příplatek

V ceně balíčku není zahrnut poplatek matriky, nadstandardní květinová výzdoba a ostatní
služby zámku.

Svatba na zámku EXCLUSIVE

13 500,-Kč

Balíček je určen především těm párům, které si chtějí svůj svatební den opravdu užít a dopřát
si opravdový komfort u nás na Zámku Svijany.

Balíček zahrnuje:
-

Exklusivní čas strávený u nás na Zámku Svijany v délce 180 minut

-

Pronájem obřadního místa

-

Možnost obřadu v kapli nebo v zámecké zahradě

-

Výzdobu obřadního místa

-

Organizaci svatebního obřadu (koordinace v zámeckých prostorách)

-

Nazvučení prostor

-

Stoleček pro oddávajícího

-

Zapůjčení 12 ks židlí k obřadu v zahradě (dekorované)

-

Zapůjčení polštářku na snubní prstýnky (možnost dodekorace
do barev svatby)

-

Okrasné pero pro podpis novomanželů

-

Exklusivní využití fotografování v prostorách areálu zámku

-

Svatební přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající

-

Občerstvení před obřadem dle specifikace (30 ks kanapek, ovocné plato,
džbány s vodou citronem a mátou – 2l, pomerančový a jablečný džus
ve džbánech – 2+2l ). Vše bude založeno na stole s asistencí personálu.
(občerstvení lze za poplatek navýšit, nebo dle požadavků rozšířit nabídku)

V ceně balíčku není zahrnut poplatek matriky, nadstandardní květinová výzdoba a ostatní
služby zámku.

Svatba na zámku EXCLUSIVE GOLD

25 000,-Kč

Náš nejexklusivnější svatební balíček je ušit na míru právě těm nejnáročnějším svatebčanům
a nevěstám, které touží po nevšedním zážitku. Chtějí si svůj den užít a neztrácet čas jeho
přípravami a být tou jedinou svatbou v daný den u nás na Zámku Svijany.

Balíček zahrnuje:
-

Exklusivitu jediné svatby v daný den na Zámku Svijany

-

Pronájem obřadního místa

-

Možnost obřadu v kapli nebo v zámecké zahradě

-

Výzdobu obřadního místa

-

Organizaci svatebního obřadu (koordinace v zámeckých prostorách)

-

Nazvučení prostor

-

Stoleček pro oddávajícího

-

Okrasné pero pro podpis novomanželů

-

Zapůjčení 12 ks židlí k obřadu v zahradě (dekorované)

-

Zapůjčení polštářku na snubní prstýnky (možnost dodekorace do barev svatby)

-

Exklusivní využití fotografování v prostorách areálu zámku po celý den

-

Svatební přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající

-

Občerstvení před obřadem dle specifikace (30 ks kanapek, ovocné plato,
džbány s vodou citronem a mátou – 2l, pomerančový a jablečný džus
ve džbánech 2+2l). Vše bude založeno na stole s asistencí personálu.
(občerstvení lze za poplatek navýšit, nebo dle požadavků rozšířit nabídku)

-

Svatební noc v zámeckém apartmá

-

Prohlídka zámku pro svatební hosty

-

Pronájem Zámeckého ŠENKU bez poplatku

V ceně balíčku není zahrnut poplatek matriky, nadstandardní květinová výzdoba a ostatní
služby zámku.

Svatby ve všední dny (pondělí – čtvrtek)
Pro tyto svatby platí výběr veškerých obřadních balíčků se slevou 2 000,-Kč
Ke všem zakoupeným balíčkům lze sjednat za zvýhodněných podmínek svatební hostinu
v Zámeckém ŠENKU, večerní raut, grilování, pivní degustaci, exkurzi pivovaru, prohlídku
zámku aj.. V případě zakoupení jakéhokoli svatebního balíčku, nabízíme ubytování
za zvýhodněné ceny v našem zámeckém HOTELU SVIJANY.


Veškeré ceny balíčku jsou uvedeny včetně DPH

Kontaktujte nás :
Eva Kobosilová – produkce Zámek Svijany
T: +420 607 662 517
E: produkce@zameksvijany.cz, e.kobosilova@kbprodukce.cz

