
 
ZÁMEK BON REPOS 

 
 
 
Svatba na zámku BON REPOS 

 

Obřad v kapli Nejsvětější trojice 

Obřad v nádherné restaurované kapli, kde se mohou konat civilní i církevní obřady. 

Počet míst k sezení je 30 sedících hostů 

Cena pronájmu – 10 000,- Kč ,(cena bez DPH) v ceně je výzdoba oddacího místa, přípitek 

novomanželů, svědků a oddávajícího, možnost focení v pavilonu, v zahradě, u bazénu, v Příchovského 

sále  

doba konání 2 hod, zdarma parkování 

dle dohody možno připravit catering pro welcome drink a malé občerstvení v blízkosti kaple 

 

 

 

 

                        
 

Obřad v Příchovského sále 

Obřad v zámku, kapacita 50 osob,doba trvání 2 hod 

při obřadu 8 sedících (4 a 4) až 40, v ceně pronájmu bílé svatební židle (viz foto)  

Cena pronájmu – 16 500,- Kč ( cena bez DPH) v ceně pronájmu je výzdoba obřadního místa (stolu) 

malou květinou, přípitek novomanželů, svědků a oddávajícího, možnost focení v pavilonu, v zahradě, 

u bazénu, v Příchovského sále , zdarma 25 parkovacích míst 

dle dohody možno připravit catering pro welcome drink a malé občerstvení 

 

 

Obřad v Čínském pavilonu 
při obřadu 8 sedících (4 a 4) až 60, v ceně pronájmu bílé svatební židle, max kapacita stojících hostů 

120 

Cena pronájmu – 19 500,- Kč (cena bez DPH) v ceně pronájmu je výzdoba obřadního místa (stolu), 

přípitek novomanželů, svědků a oddávajícího, možnost focení v pavilonu, v zahradě, u bazénu, 

v Příchovského sále  

Doba trvání  - 2 hod, zdarma 25 parkovacích míst 

dle dohody možno připravit catering pro welcome drink a malé občerstvení 
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Obřad v jakémkoliv místě zahrady ( u bazénu, u rybníčku, na zámeckých schodech…) 

při obřadu 8 sedících (4 a 4) až 60, v ceně pronájmu bílé svatební židle 

Cena pronájmu – 13 500,- Kč (cena bez DPH) v ceně pronájmu je výzdoba obřadního místa (stolu), 

zapůjčení slavobrány pro květinovou výzdobu, přípitek novomanželů, svědků a oddávajícího, možnost 

focení v pavilonu, v zahradě, u bazénu, v Příchovského sále  

Doba trvání  - 2 hod, zdarma 25 parkovacích míst 

dle dohody možno připravit catering pro welcome drink a malé občerstvení 

 

 

 

Ubytování 

 

Ubytování v zámku pro novomanžele – cena  pronájmu 6 000,- Kč (cena bez DPH) vč. snídaně, 

v letním období využití bazénu zdarma 

Zámecké AP – z apartmá se vychází francouzskými okny na terasu, ložnice, koupelna,  

Příchovského sál s krbem, obývací pokoj a jídelna 

 

Ubytování v „Domečku“ u bazénu – nově postavený moderní objekt u zámeckého bazénu, 

obývací pokoj vč. kuchyňky, 2 ložnice, koupelny 

v letním období využití bazénu zdarma 

 

Cena ubytování 3000,- Kč (cena bez DPH) za pokoj 

 

 
Svatební hostiny na zámku Bon Repos 

 

Pro naše svatební hosty, nevěstu a oddávající je k dispozici šatna neboli přípravna zdarma. 
 

 

Čínský pavilon 

Svatební hostina v Čínském pavilonu  - doba trvání 3 hodiny (čistého času), max kapacita u tabule do 

max 90 osob u kulatých stolů 

Cena pronájmu  – 26 000,-Kč – (cena bez DPH) v ceně pronájmu je pronájem prostor, toalety, el. 

Přípojky, kulaté stoly a bílé svatební židle. Parkování zdarma 

 Rádi doporučíme vyzkoušené cateringové společnosti a zkušené floristy,  
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Svatební hostina a večerní párty  v Čínském pavilonu - doba trvání 10 hodin 

Cena pronájmu 49 000,- (cena bez DPH) v ceně pronájmu je pronájem prostor, toalety, el. přípojky. 

Kulaté stoly a bílé svatební židle 

Počet osob – rautově až max 150 osob 

V ceně pronájmu není zahrnuta výzdoba a cateringové služby. Rádi doporučíme vyzkoušené 

cateringové společnosti a zkušené floristy, zdarma 25 parkovacích míst 

 

 

Příchovského sál zámku Bon Repos 

Svatební hostina  - doba trvání 3 hodiny (čistého času),  

Cena pronájmu  – 18 500,-Kč –(cena bez DPH)  v ceně pronájmu je pronájem prostor, toalety, el. 

Přípojky, kulaté stoly a bílé svatební židle 

V ceně pronájmu není zahrnuta výzdoba a cateringové služby. Rádi doporučíme vyzkoušené 

cateringové společnosti a zkušené floristy, zdarma parkování 

 

 

 

 

 
 

Svatební hostina a večerní párty  -Příchovského sál - doba trvání 10 hodin 

Cena pronájmu 54 000,-(cena bez DPH)  v ceně pronájmu je pronájem prostor, toalety, el. přípojky., 

kulaté stoly a bílé svatební židle 

Max počet osob 60  
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V ceně pronájmu není zahrnuta výzdoba a cateringové služby. Rádi doporučíme vyzkoušené 

cateringové společnosti a zkušené floristy, zdarma parkování 

 

Svatební hostina v zámecké zahradě 

Cena pronájmu 28 500,-Kč (cena bez DPH) délka pronájmu 8 hodin, vždy nutno zajistit catering. 

Výhoda zámecké zahrady je v počtu pozvaných osob – max 500 hostů. 

 

 

 
 

Vzhledem k tomu, že se vážení hosté nacházíte v místě historických památek a vzhledem k tomu, že 

zámek a jeho další prostory jsou po rekonstrukci, požadujeme složení  vratné kauce v ceně 10 000,-, 

která se skládá oproti předávacímu protokolu před akcí. Jedná se hlavně o poškození fresek, omítek, 

soch a obrazů. V případě většího poškození se přesná cena znalecky vyčíslí.  

 

S úctou, Patricia Janečková 

 

 
  
Patricia Janečková 
Event manager 
Zámek Bon Repos spol. s.r.o. 
Pernerova 35 
186 00 Praha 8 
IČ: 26416590 
DIČ: CZ27141250 

mobil: 603 857 315 
e-mail: patricia.svatba@seznam.cz 

www.zamekbonrepos.cz 


