Obřady ve Štáblovicích

Naši milí snoubenci,
tato nabídka slouží pro ty, kteří si přejí ve Štáblovicích
uspořádat pouze obřad bez následující slavnostní hostiny.

Milí snoubenci,
máte již vybraný svůj termín svatby, ale náš zámecký areál je v tento den již obsazený? Či si toužíte říci
v krásném prostředí Štáblovic své „ANO“, ale slavnostní hostinu s přáteli plánujete někde jinde? Využijte
možnosti uspořádat pouze svatební obřad ve Štáblovicích. Nabízíme Vám možnost využití zámeckého parku
či erbovního sálu k Vašemu slavnostnímu obřadu.
Pro volné termíny či prohlídku obřadních míst kontaktujte naši svatební koordinátorku:
Martina Hůlková
Tel.: 602 721 833
E-mail: zameckarestaurace@stablovice.cz
*V případě nepříznivého počasí vždy využíváme erbovní sál v přízemí zámku.
*Budoucí novomanželé si vždy zajišťují oddávajícího na Magistrátu města Opavy, popřípadě jiného oddávajícího.

Obřad v zámeckém parku
Nezapomenutelným romantickým zážitkem je obřad pod širým nebem v zámeckém parku. Užijete si
příjemnou atmosféru zámeckého prostředí přímo v srdci upraveného parku zámku.
Cena za obřad činí 10 000 Kč a zahrnuje tyto služby:

♥ Přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající ♥ Pronájem obřadního místa ♥ Zajištění personálu ♥
Lavice s podsedáky pro svatební hosty zdobené mašlemi ♥ Můstky přes živý plot ♥ Nazdobený svatební
altánek ♥ Obřadní stůl s bílým ubrusem ♥ Polštářek na prstýnky ♥ Ozvučení obřadu ♥ Focení s vlastním
fotografem kdekoliv v zámeckém parku ♥

Obřad v erbovním sále zámku
Noblesním zážitkem pro Vás bude obřad v erbovním sále zámku. Užijete si pohádkovou atmosféru přímo
uvnitř štáblovického zámku.
Cena za obřad činí 10 000 Kč a zahrnuje tyto služby:

♥ Přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající ♥ Pronájem obřadního místa ♥ Zajištění personálu ♥ Stůl
s ubrusem ♥ Polštářek na prstýnky ♥ Reprodukovaná hudba při svatebním obřadu ♥ Focení s vlastním
fotografem v celém zámeckém parku ♥

Doplňkové služby
 Rýžové kornouty 250 Kč/10 kornoutů
 Okvětní lístky – mix sušených květolístků 500 Kč/10 kornoutů
 Focení v přízemí zámku 2 000 Kč
*Focení v zámku si dovolujeme časově přizpůsobit vytíženosti provozu zámku.

*Milí hosté, dovolte nám Vás informovat, že v celém našem areálu jsou zakázány jakékoli umělé konfety. Prosíme Vás, seznamte těmito pravidly i Vaše hosty.
V opačném případě budeme nuceni účtovat poplatek za úklid ve výši 2 000 Kč, který Vám bude započítán ve finálním vyúčtování.

