TO PRAVÉ MÍSTO PRO VÁŠ VELKY´ DEN…
SVATBY 2023

ˇ HOFFMEISTER…
SVATBA VE DVORE
SVATEBNÍ DEN V MAGICKÉM PROSTŘEDÍ
Unikátní poloha nedaleko Prahy - cca 30min. autem z centra, 15 min.
z Kladna a 10 min. z letiště Václava Havla.
Elegantní svatební obřad v zahradě a malebné prostory jezdeckého
areálu pro výjimečné svatební fotografie.
Špičková gastronomie pod vedením šéfkuchaře Karla Rosenheima.
Svatební hostina s párty ve vnitřních prostorách až do ranních hodin.
Ubytování pro až 50 svatebních hostů.

ˇ
ˇ
SVATEBNÍ OBRAD
NA ZAHRADE…

SVATEBNÍ OBŘAD
Svatební obřad nachystáme v romantickém
prostředí naší zahrady přímo před stodolou.
K dispozici máme několik druhů slavobrány.
Volit můžete i barvu nábytku.
Budeme vám asistovat s výběrem
oddávajícího a celý obřad zkoordinujeme
a ozvučíme.

HOSTINA V RUSTIKÁLNÍ STODOLE…

SVATEBNÍ HOSTINA
Naše vzdušná rustikální stodola nabízí pohodlí
i v teplých letních měsících.
Ve stodole usadíme až 120 svatebních hostů.
K dispozici máme obdélníkové dubové stoly a dřevěné
židle v bílé a hnědé barvě.

ˇ
OBCERSTVENÍ…
FORMÁLNÍ OBĚD ČI UVOLNĚNÝ
RAUT, JE TO NA VÁS
Tým naší restaurace pro vás připraví
kompletní občerstvení v průběhu celého
dne. Od občerstvení na přípravy pro
nevěstu i ženicha, drobných jednohubek
na uvítanou, přes obědové menu až po
večerní raut s grilováním.
Základní raut je možné rozšiřovat
o vybrané pokrmy či upravit dle vašich
dietetických požadavků - včetně
veganských a vegetariánských pokrmů.
Slavnostní 3 chodový oběd + večerní
raut od 2.450,- Kč
Společná polévka + odpolední raut +
večerní gril od 2.050,- Kč

ˇ
NÁPOJOVÉ BALÍCKY…
OPEN BAR
Balíček obsahuje pivo Bernard nebo Pilsner,
francouzské víno z oblasti Alsace, Prosecco
Follador D.O.C.G, nealkoholické a teplé nápoje,
destiláty a cocktaily dle výběru.
Cena na osobu od 2.000,- Kč, účtujeme dle
reálné konzumace v den svatby.

OPEN BAR EXCLUSIVE UNLIMITED
ZÁKLADNÍ NÁPOJOVÝ BALÍČEK
Balíček obsahuje pivo Bernard, francouzské
víno
z oblasti Languedoc, Prosecco Costa Petrai
D.O.C., nealkoholické a teplé nápoje.

Balíček obsahuje pivo Bernard nebo Pilsner, výběr
prémiových vín z Burgundska, Alsace, Pfalz,
prémiové Champagne Laurent Perrier,
nealkoholické a teplé nápoje, prémiové a raritní
destiláty a cocktaily dle výběru.

Cena na osobu od 1.000,- Kč, účtujeme dle
reálné konzumace v den svatby.

Cena na osobu od 5.000,- Kč, účtujeme dle reálné
konzumace v den svatby.

ˇ SE DO KLIDU VENKOVA…
PROBUDTE
UBYTOVÁNÍ VE DVOŘE
Pro hosty je k dispozici 15 prostorných,
klimatizovaných pokojů.
Ubytujeme až 50 hostů. Bohatá snídaně
je nedílnou součástí.
Ubytovací kapacita je součástí pronájmu.

RAUTOVÉ BALÍČKY
V rámci stodoly pro vás máme připravený sweet
bar koutek - historický kočár upravený pro
prezentaci sladkého.
Máme pro vás také nejrůznější prezentační
porcelán, etažérky, misky a talíře
Sladké minidezerty

ˇ
RELAX NA ZAHRADEˇ A VECERNÍ
PÁRTY AŽ DO RÁNA…
RELAX NA ZAHRADĚ A VEČERNÍ PÁRTY
Na zahradě pro vás připravíme relax zónu, herní
koutek i posezení v trávě. Zahrada je přístupná do
22:00.
Večerní párty probíhá v klimatizované odhlučněné
taneční místnosti vybavené pohodlnými
sedačkami hned vedle baru.

RAUTOVÉ BALÍČKY
V rámci stodoly pro vás máme připravený sweet
bar koutek - historický kočár upravený pro
prezentaci sladkého.
Máme pro vás také nejrůznější prezentační
porcelán, etažérky, misky a talíře
Sladké minidezerty

ˇ
COKOLIV SI BUDETE PRÁT…
Vše ostatní pro perfektní svatbu:
Floristka, Fotograf, Kameraman, Živá hudba – smyčcové trio, kapela,
speciální ozvučení a osvětlení hostiny
Zábavný program pro vaše hosty:
Casino, Fotokoutek, Kouzelník, Mikromagie, Karaoke, Barman
a signature coktails, focení s koněm
A cokoli dalšího, co si budete přát...

EXTRA
10% poplatek za servis, který není součástí min. konzumace
Pronájem prostor po 24:00 činí 8.000 Kč za každou započatou hodinu.
Příplatek za stěhování v případě zajišťování vlastního nábytku ve výši
10.000 Kč.

CENY PRONÁJMU A DALŠÍCH SLUŽEB…
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

PÁTEK
NEDĚLE

PRONÁJEM DVORA HOFFMEISTER NA SVATBU - 15 dvoulůžkových pokojů na 1 noc
se snídaní, DJ na svatební den, pronájem prostor terasy a svatební stodoly do 24:00

95 000 Kč

140 000 Kč

160 000 Kč

-

PRONÁJEM DVORA HOFFMEISTER NA VÍKEND - 15 pokojů na 2 noci se snídaní, DJ
na svatební den, exkluzivní pronájem prostor na pátek večer a sobotu do 24:00

-

-

-

450 000 Kč

v ceně

v ceně

v ceně

v ceně

MINIMÁLNÍ KONZUMACE (zahrnuje konzumaci nápojů a jídla v den svatby)

80 000 Kč

200 000 Kč

240 000 Kč

300 000 Kč

KOORDINACE ALL INCLUSIVE - osobní koordinátor na kompletní svatební přípravy
včetně koordinace dne (v den svatby do 20:00)

20 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

v ceně

SVATEBNÍ OBŘAD v zahradě - oddávající, nábytek, ozvučení

*ceny jsou včetně DPH
** v zimních měsících cena pronájmu zahrnuje vytápění

° HOFFMEISTER
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ˇˇ
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