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Svatební balícek
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Svatební obrad
ˇ
Své ANO si můžete říci uprostřed našeho krásného svatebního palouku v přírodním amfiteátru
pod širým nebem. Romantická atmosféra a kouzelná příroda kolem vytváří jedinečné místo
pro váš nezapomenutelný den.

V ceně balíčku zahrnuto:
pronájem prostor svatebního palouku
bílá dřevěná slavobrána nebo slavobrána s potahem
20x bílá dřevěná židle nebo židle s potahem
koberec
oddávací stůl
polštářek na snubní prstýnky
svatební pero se stojánkem
okvětní plátky růží

Svatební hostina
Pro konání svatební hostiny nabízíme prostory resta
restaurace
ura Portum se stylovým interiérem
a krásným krbem nebo prostorné sály s variabilním uspořádáním a přístupem na venkovní
terasu s možností grilování.

V ceně balíčku zahrnuto:
pronájem prostor restaurace nebo sálů do 2.00 h (delší pronájem za příplatek)
základní příprava svatební tabule (kulaté stoly za příplatek)
základní výzdoba (organzové nebo saténové mašle na židle, bílé ubrusy, ubrousky – látkové,
papírové nebo Duni, dekorační kamínky a krystaly, čajové svícny a svíčky)
výzdoba stropu v sálech (10 ks Pom Poms ve vybrané barvě, nad 10 ks cena 50 Kč/ks)
stoly na candy bar a na dary
svatební rituály – svatební bryndák pro novomanžele, rozbití talířku pro štěstí, atd.
novomanželské apartmá zdarma, sleva na ubytování pro svatební hosty
bezplatné parkování pro hosty

ˇ
Cena balícku
Obřad + hostina v sálech (kapacita 130 osob) 19 500 Kč
Obřad + hostina v restauraci Portum (kapacita 50 osob) 15 500 Kč

Dalsíˇ prostory
k pronájmu
Zahradní restaurace se stylovým posezením v těsné blízkosti
svatebního palouku. Příjemné prostředí v zeleni je skvělým místem
pro grilování a oslavu se stylu „garden party“.
V ceně zahrnuto:
pronájem Zahradní restaurace (do 22.00 h)
15x stůl + lavice
deky

Cena 5 000 Kč

Bowlingový bar se čtyřmi bowlingovými drahami pro večerní
zábavu. Připravte pro vaše hosty bowlingový turnaj
s občerstvením formou rautu a bavte se až do ranních hodin.
V ceně zahrnuto:
pronájem bowlingového baru
4 bowlingové dráhy značky Brunswick

Cena 5 000 Kč (kapacita 60 osob)

Rádi pro vás
zajistíme
koordinace svatby naší svatební manažerkou – 4500 Kč
kulaté stoly na hostinu – cena 800 Kč/kus
potahy na židle na hostinu – 45 Kč/kus
prosecco bar
speciální menu pro náročné klienty, děti, vegetariány, osoby s dietou
apod.
dort a svatební koláčky z naší hotelové cukrárny – dle nabídky
osvětlení sálů ve vybrané barvě – 3000 Kč
altán 3x3 m – 1800 Kč
zlaté nebo stříbrné židle – cena dle nabídky externí agentury
světelná stěna a stropní baldachýny do sálů – cena dle nabídky externí
agentury
party stan – cena dle nabídky externí agentury
na přání vám rádi doporučíme naše ověřené dodavatele – fotografa,
kameramana, floristku, cukráře, DJ, kapelu, hlídání dětí

Kontakty
MAXIMUS RESORT A. S.
HRÁZNÍ 4A, 635 00 BRNO

SVATEBNÍ MANAŽERKA
Linda Opluštilová
M: +420 734 170 050
E: SVATBY@MAXIMUS-RESORT.CZ
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