10.000,- bez DPH / 12.100,- Kč vč.DPH
- schůzka se svatební manažerkou, prohlídka prostor
- 90 min. pronájem apartmá pro oblékání nevěsty,
přípravu na obřad a řazení do kaple
(pouze pro snoubence, rodiče a svědky)
- vjezd nevěsty na zámecké nádvoří
- parkování na hotelovém parkovišti pro 5 vozidel
- uvedení snoubenců s doprovodem do kaple
- uzavření kaple a hradního nádvoří pro veřejnost
- slavnostní koberec přes celé nádvoří vč. kaple
- v kapli svíce, svícny a lucerny
- květinové aranžmá na oltáři (umělé květiny)
- živý hudební doprovod (varhany)
- povoleno sypání rýže a živých okvětních lístků
- živé zvonění při vycházení z kaple (na přání)
- přípitek před kaplí pro 10 os. (na přání)
- fotografování v kapli a vně areálu zámku
- v zimním období v kapli plynové lampy

CZK 10000 without VAT / CZK 12100 incl.VAT
- meeting with wedding manager, guided tour of a castle
- 90 minutes rented suite for bride, ceremony and arranging preparations
(only for the engaged couple, parents and best man + maid of honour)
- bride entry to castle courtyard
- parking on hotel parking lot for 5 cars
- introducing engaged couple with accompaniment to the chapel
- closure of chapel and castle courtyard to the public
- festive carpet all over courtyadard, including chapel
- candles, candlesticks, lanterns inside chapel
- flower decoration and arrangment on altar (artificial flowers)
- live music (organ)
- permission for tossing rice and petals
- live chiming during leaving chapel (upon request)
- wedding toast in front of chapel for 10 people (upon request)
- photo shoot inside chapel and in castle areas
- in case winter period: gas heating lamps

15.000,- bez DPH / 18.150,- vč.DPH
- schůzka se svatební manažerkou, prohlídka prostor
- 90 min. pronájem apartmá pro oblékání nevěsty,
přípravu na obřad a řazení na terasu
(pouze pro snoubence, rodiče a svědky)
- vjezd nevěsty na zámecké nádvoří
- parkování na hotelovém parkovišti pro 5 vozidel
- uvedení snoubenců s doprovodem na terasu
- uzavření celé terasy pro veřejnost
- slavnostní koberec středem terasy a v altánu
- oddací stůl vč. bílého látkového skirtingu
- altán: 30x židle v látkovém potahu s mašlí
- terasa: 10x velká lavice v látkovém potahu
- postranní lavičky
- ozvučení terasy / altánku, mikrofon
- vintage dekorace (na přání)
- živý hudební doprovod (varhany)
- povoleno sypání živých okvětních lístků
- přípitek po obřadu pro 10 os. (na přání)
- fotografování na terase a vně areálu zámku
V ceně obřadu nejsou květinové aranžmá a látkové dekorace.
Cena obřadu je platná jen při objednání následné hostiny pro minim. 15 os.
Samotný obřad bez hostiny cenu navyšuje o 100%.
Slevy pro samotný obřad bez hostiny jsou možné pouze ve všední den (po-čt).
Novinky ze svateb sledujte na: www.facebook.com/zamek.zbiroh

CZK 15000 without VAT / CZK 18150 incl.VAT
- meeting with wedding coordinator/manager, guided tour of a castle
- 90 minutes rented suite for bride, ceremony and arranging preparations
(only for the engaged couple, parents and best man + maid of honour)
- bride entry to castle courtyard
- parking on hotel parking lot for 5 cars
- introducing engaged couple with accompaniment to the terrace
- closure of terrace to the public
- festive carpet in the middle of terrace and inside gazebo
- marriage table with white textile skirting
- gazebo: 30 chairs with textile cover and ribbon
- terrace: 10 large benches with textile cover
- side candles
- sound system installation - terrace / gazebo - microphone
- vintage deco (upon request)
- live music (organ)
- permission for tossing petals
- wedding toast for 10 people (upon request)
- photo shoot on terraces, in castle areas
Flower decoration and arrangement + textile decorations are not included in the price.
The wedding ceremony price is valid just in case of order including wedding feast/banquet for at least 15 people.
Price for any ceremony without feast/banquet is increased by 100%
Discounts for ceremony without feast/banquet are available just on weekdays (Monday-Thursday).

Wedding News: www.facebook.com/zamek.zbiroh

Renata Páchová – Executive Director & Owner Company - Wedding Agency of Chateau Zbiroh

All you need is love …

