
CENÍK 2020 – OBŘADY (pouze ve všední dny!), v ceně pronájmu je příprava a výzdoba obřadního místa (dvě varianty – venku i uvnitř) + přípitek pro 

novomanžele, oddávající a svědky, prostory pro focení, ozvučení obřadu; parkování zdarma 

Počet osob Čas Cena za pronájem 

do 20 1 hodina 10 000 Kč 

21 - 50 2 hodiny 15 000 Kč 

51 - 80 3 hodiny 20 000 Kč 

 

CENÍK 2020 – SVATBY včetně obřadu, v ceně pronájmu:  

- příprava a výzdoba obřadního místa i všech vybraných míst pro hostinu, raut i zábavu (dvě varianty – venku i uvnitř), ozvučení obřadu 

- přípitek pro novomanžele se svědky a oddávajícími 

-  možnost servírované hostiny (max. 36 osob) či rautu (max. 80 osob), včetně výzdoby  

- ubytování pro novomanžele (nad 6 hodin)   

- venkovní i vnitřní prostory k focení 

- parkování zdarma 

Počet osob Čas Servírovaná hostina od Raut od Cena za pronájem Koordinace svatebního dne 

do 36 osob 6 hodin 650 Kč/osoba 750 Kč/osoba 30 000 Kč 5 000 Kč 

37 – 80 osob 6 hodin  750 Kč/osoba 35 000 Kč 5 000 Kč 

do 36 osob na hostinu a do 36 

osob na raut 

24 hodin 650 Kč/osoba 750 Kč/osoba 60 000 Kč včetně svatební 

noci pro novomanžele 

10 000 Kč 

do 36 osob na hostinu a do 80 

osob na raut 

24 hodin 650 Kč/osoba 750 Kč/osoba 80 000 Kč včetně svatební 

noci pro novomanžele 

10 000 Kč 

 

Nealkoholické nápoje (studené i teplé) činí 300 Kč/osobu. Alkoholické nápoje dle spotřeby. Pivo dle výběru, vína od 350 Kč/lahev. 

Děti do 3 let hostina či raut zdarma, děti 4-10 let hostina od 400 Kč, raut od 450 Kč. Nealkoholické nápoje pro děti do 10 let 200 Kč/dítě. 

Cena pro ubytované hosty (max. kapacita 28 osob včetně novomanželů) – 1 500 Kč/noc/os včetně snídaně a možnosti využití wellness zázemí a sportovišť. 

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. 

 


