


Vážení snoubenci,
pokud si přejete prožít Váš významný
životní okamžik a říci si své ANO

v kouzelném prostředí zámeckého parku 
v Dolních Počernicích, pak k Vám

přicházíme s touto nabídkou.
Nabízíme Vám jedinečnou možnost

uskutečnění civilního či církevního obřadu
pod širým nebem na vybraných místech areálu

zámeckého parku. 
Při nepříznivém počasí máme 

pro Vás připravenou "mokrou" variantu,
svatební obřad v zámeckém altánu a přilehlé

zastřešené kolonádě.

                                               Oáza Dolní Počernice



Základní nabídka
7. 000 Kč

          Objednavatel si zajišťuje organizaci 
          svatebního obřadu sám.
          
         V ceně je:
          - využití daného prostoru v zámeckém parku
            po  dobu 60 min + 20 min na přípravu
          - poplatek za fotografování a filmování



Standardní nabídka
9.900 Kč

          V ceně je:
          - koordinátor svatebního obřadu na místě
          - využití daného prostoru v zámeckém parku
            po  dobu 60 min + 20 min na přípravu
          - poplatek za fotografování a filmování
          - užití 16 židlí 
          (každá další za poplatek  70 Kč/ks)
          - stůl k obřadu
          - svatební oblouk
          - reprodukovaná hudba dle vlastního výběru
          - možnost parkování 2 aut na vyhrazeném 
            parkovišti
          - památeční sada sklenic Diamante na bílé víno 
            se Swarovski krystaly pro dvě osoby



Exklusivní nabídka
16.000 Kč

          V ceně je:
          - koordinátor svatebního obřadu po celou dobu 
            příprav
          - přípitek novomanželů s oddávajícím
          - využití daného prostoru v zámeckém parku
            po  dobu 60 min + 20 min na přípravu
          - poplatek za fotografování a filmování
          - užití 16 židlí 
          (každá další zdarma až do počtu 22 ks)
          - stůl k obřadu
          - svatební oblouk
          - červený koberec v délce 30m
          - reprodukovaná hudba dle vlastního výběru
          - možnost parkování 5 aut na vyhrazeném 
            parkovišti
         - památeční sada sklenic Diamante na bílé víno 
 se       se Swarovski krystaly pro dvě osoby



Fotografování a filmování 
v zámeckém parku

2.000 Kč
          V ceně je:
            - využití zámeckého parku ke svatebnímu 
              fotografování po dobu 5 hod.



Můžeme Vám nabídnout:
          Stan 3 x 3m.  -  800 Kč.

Zapůjčení stanu světlé barvy po dobu obřadu. 
Přípitek s oddávajícím - 250 Kč.

Sekt 0,7l alko - nealko dle výběru, 3 skleničky na sekt.
Osvěžení v parných dnech - 450 Kč.

Stůl s bílým ubrusem, lahve s chlazenou vodou, citron, 
30 skleniček.

Svatební dekorace - dle domluvy.
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Faktura je splatná do 14 dnů od jejího vystavení.
Neproplacením faktury se ruší termín a čas obřadu.

V případě zrušení již zaplaceného obřadu ve lhůtě delší než 60 dní před
obřadem bude účtován storno poplatek spojený s administrativními
náklady ve výši 10% z celkové ceny.
V případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než 60 dní před
plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 50% 

V případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než 30 dní před
plánovaným datem obřadu bude účtován poplatek ve výši 75% z celkové
ceny.
V případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než jeden týden před
plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 100% 

V případě přesunu termínu z důvodu vládního opatření COVID, nebude
účtován žádný poplatek.
V případě zrušení termínu z důvodu vládního opatření (tzn. že v termínu
zrušení rezervace platí PES 5), bude vrácená celá částka, po odečtení
manipulačního poplatku, který činí 200 Kč.

Platební podmínky:

Storno podmínky:

       z celkové ceny.

       z celkové ceny.
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