
 

 
 

Neopakovatelná svatba v Grandhotelu Pupp 

 

Unforgettable wedding in Grandhotel Pupp 
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Vaše vysněná svatba v Grandhotelu Pupp 
 

Uvažujete uskutečnit Váš výjimečný den v Grandhotelu Pupp? 
 

Vaše svatba bude individuálně plánována podle Vašich přání. 
Kontaktujte nás prosím tel. +420 353 109 690 nebo 642; e-mail: realizace@pupp.cz   

  

Perfektní svatební den  
Příklad svatebního balíčku se svatební hostinou a večerním rautem pro 50 osob:  
 

 Pronájem sálu La Belle Epoque od 11:00 do 23:00 nebo Slavnostního sálu od 11:00 do 01:00 hod. 

 Slavnostní prostření, bílé potahy na židle, barva stuhy na výběr (dle nabídky hotelu) 

 Přivítání nevěsty, ženicha a svědků sklenkou sektu  

 Slavnostní přípitek pro všechny hosty 

 Svatební oběd - servírované 3-chodové menu dle výběru 

 Dvě sklenky vína pro každého během slavnostního oběda 

 Tradiční půlnoční guláš 

 Zvýhodněná cena ubytování pro svatebčany 

 Bezplatný upgrade pokoje pro novomanžele (dle dostupnosti) 

 První novomanželská snídaně servírovaná na pokoj 

Cena balíčku od 2 300,- Kč / os. v La Belle Epoque 

Cena balíčku od 3 600,- Kč / os. ve Slavnostním sále 

Prostory Grandhotelu Pupp Vám rádi představíme a nabídku připravíme dle Vašeho přání. 

 

Svatební pobyt  
Nikdy nezapomenete jedinečnou atmosféru prvních společných chvil. 

 

 Luxusní ubytování se snídaní na dvě noci 

 První novomanželská snídaně servírovaná na pokoj 
 Dárek od hotelu na památku 
 Privátní spa s vířivkou, saunou a vodním masážním lůžkem na dvě hodiny; láhev sektu a ovoce 
 Speciální menu v jednom z našich restaurantů 
 Projížďka limuzínou nebo kočárem na 45 minut 
 Vstup do wellness centra s bazénem a saunami 

Cena pobytu od 18 900,- Kč / pokoj 
 

Připravíme také jako dárkový voucher. 
 

Kontaktujte nás prosím tel. +420 353 109 631 nebo 499;  

e-mail: reservation@pupp.cz 
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SVATEBNÍ MENU „NAVŽDY“ / WEDDING MENU FOREVER 
Grilovaná medová pražská šunka s křenovou omáčkou a jablečným tartarem 

Telecí consommé s telecími játrovými knedlíčky a máslovou zeleninou Julienne 

Do růžova pečená svíčková z mladého býka na smetaně s brusinkami,  

karlovarský knedlík s řapíkatým celerem 
 

Grilled Prague honey ham with horseradish sauce and apple tartar 

Veal consommé with veal liver dumplings and buttered vegetable julienne 

Pink roasted bull sirloin with creamy sauce and cranberries, 

Carlsbad dumpling with celery stalks 
 

1 100,- CZK / 40 EUR 

 

SVATEBNÍ MENU „SLADKÉ SRDCE“ / WEDDING MENU SWEET HEART 

Marinovaný losos se šlehaným čerstvým sýrem v bylinkové palačince,  

salátek z mladých lístků, pomerančová marmeláda 

Chřestový krém ochucený lanýžovým olejem, máslové krutonky 

Grilovaný filet z mečouna s hráškovým pyré, restovaná baby zelenina,  

grenaille brambůrky se šafránovou omáčkou 
 

Marinated salmon with whipped fresh cheese in herb pancake, 

salad of young leaves, orange marmalade 

Asparagus cream flavored with truffle oil, butter croutons 

 Grilled swordfish fillet with pea purée, roasted baby vegetables, 

grenaille potatoes, saffron sauce 
 

1 290,- CZK / 48 EUR 
 

SVATEBNÍ MENU „LÁSKA“ / WEDDING MENU LOVE 
Salátek z barevných karotek na carpacciu z červené řepy  

s macerovaným melounem a bezovým sirupem 

Grilované tygří krevety na zeleninovém ragú s rajčatovým concassé 

 Supreme ze žlutomasého kuřátka pečené na citrónovém tymiánu,  

gratinované bramborové pyré s parmazánem, pečenými cherry rajčaty a kuřecím jus 
 

Carrot salad on beetroot carpaccio with macerated melon and elderflower syrup 
Grilled tiger prawns on vegetable ragout with tomato concassé 

Chicken supreme roasted on lemon thyme, potato purée with parmesan au gratin,  

baked cherry tomatoes and chicken jus 

 

1 000,- CZK / 37 EUR 

 
 



 

 
 

Your dream wedding at the Grandhotel Pupp 
 

Are you thinking of setting your special day in the Grandhotel Pupp? 
 

The perfect wedding will be planned individually as per your request. 
Please do not hesitate to contact us: event@pupp.cz   

  

Your perfect wedding day  
Wedding package with wedding & evening reception for 50 guests for illustration:  
 

 Rental of La Belle Epoque Hall from 11 am to 11 pm or Festive Hall from 11 am to 1 am 

 White table linen and napery, chair covers with ribbons of your choice (from hotel selection) 

 Glass of sparkling wine as a welcome for the Bride, Groom and witnesses 

 A glass of sparkling wine for all guests at their toast 

 Three-course Wedding Lunch as per clients choice 

 Two glasses of house wine per person with your Wedding Lunch 

 Traditional midnight goulash for your day guests 

 Discounted accommodation rate for bridal guests 

 Complimentary room upgrade for Bride & Groom (Subject to availability) 

 First honeymoon breakfast served in their room 
Price per wedding package from 85 EUR / pp in La Belle Epoque Hall 

Price per wedding package from 130 EUR / pp in Festive Hall 

We are pleased to present you our offer and the Grandhotel Pupp premises personally. 

 

Honeymoon stay 
You will never forget unique atmosphere of first moments as a married couple. 

 

 Comfortable accommodations for two nights, breakfast included 

 The first bridal breakfast is served in your room 
 Small gift for a keepsake 
 Private spa with whirlpool, sauna and water massage bed for two hours;  

bottle of sparkling wine and fruits 
 A special menu served in one of our restaurants 
 Limousine ride or a ride in a horse-drawn carriage for 45 minutes 
 Entry to the wellness centre facilities with pool and saunas 

 

Price of stay from 700 EUR / room 
 

We are pleased to issue a gift certificate. 
 

Please contact us by phone +420 353 109 631 or 499;  

e-mail: reservation@pupp.cz 
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SVATEBNÍ DORTY / WEDDING CAKES 
  

         

Delikátní svatební dorty vyrobené  

našimi zkušenými cukráři. 

Delicious wedding cakes made  

by our qualified confectioners 

 

 

SVATEBNÍ ÚČESY A LÍČENÍ / WEDDING HAIR & MAKE UP 

Franck Provost Paris 

Kadeřnické a beauty studio přímo  

v Grandhotelu Pupp 

Hairdresser´s and beauty studio  

directly in Grandhotel Pupp 

Tel.: +420 353 109 488  

franckprovostpupp@volny.cz 

PARTNEŘI / PARTNERS 
Svatební květiny / Wedding flowers: hotelové floristky / hotel florist La Flora centre 

Svatební šaty / Wedding dresses: Svatební dům; 604 719 860; info@svatbykv.cz 

Svatební fotografie / Wedding photo: Nagina Alieva; 724 394 111; info@nagialieva.cz 

Svatební šperky / Wedding jewellery: AZRA Luxury Watches & Jewellery 

Casino Pupp - denně / daily 19:00-04:00  Hodně štěstí! / Good luck! 

Aby byla Vaše svatba nezapomenutelná, rádi pro Vás připravíme: 

To make your wedding unforgettable, we are happy to organize for you: 

Svatba na kolonádě, golfovém hřišti / Wedding at the colonnade, on the golf course 

Svatební koňské spřežení / Wedding horse carriage 

Svatební limuzína / Wedding Limousine 

Varhany či živá hudba na svatební obřad / Organ or live music for the ceremony 

Svatební fotografování / Wedding pictures 

DJ na party / DJ for the party 
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SLAVNOSTNÍ SÁL  

Neobarokně laděný koncertní sál s vitrážovým stropem, tepanými lustry, funkčními varhany 

a tanečním parketem nabízí nespočet variant pro uspořádání stolů  v  rámci velkolepé svatební 

ceremonie, svatební hostiny a bohatého programu. 

GRANDRESTAURANT 

V neoklasicistním interiéru jedné z nejluxusnějších hotelových restaurací je možno připravit hostinu 

pro 60 lidí. Přilehlý Zrcadlový sál však tuto kapacitu v případě potřeby navýší o dalších více než  

50 osob. 

LA BELLE EPOQUE 

Jedna z  největších hotelových restaurací s velkolepým secesním vitrážovým stropem je oblíbena  

pro realizaci různých společenských akcí, těch svatebních nevyjímaje.  

BEETHOVEN 

Salónek Beethoven nad světoznámou kavárnou Café Pupp a s výhledem na říčku Teplou nabízí 

svatební aranžmá pro společnost do 30 osob. 

SVATOMARIÁNSKÁ KAPLE 

Romantické místo ve stínu lesa je jako stvořené pro komorní obřad v rodinném kruhu. Svatební 

hostina může  pokračovat v Grandrestaurantu. Omezená kapacita osob. Obřad možný také před 

svatební kaplí. 

BECHER´S BAR 

Méně formální prostředí luxusního baru v anglickém stylu 19. století poskytne skvělý prostor pro 

slavnostní hostinu v samostatném salónku Mattoni. Zábava pak může pokračovat při živé hudbě  

na tanečním parketu v srdci baru. Ideální prostor pro afterparty. 

 

... obřad a svatební recepce na golfovém greenu, v nedaleké japonské zahradě, jedné z kolonád, na 

terasách bečovského zámku jsou jen dalšími z výčtu možností, které rádi zajistíme dle Vašeho přání. 

 

 



 

 
 

FESTIVE HALL 

The beautiful neobaroque concert hall with stained glass ceiling, wrought chandeliers, functional 

organ and dance floor offers countless variations for arrangement of tables within the grand 

wedding ceremony and extensive program. 

GRANDRESTAURANT 

At the neoclassical interior  in one of the most luxurios hotel restaurants it is possible to arrange 

banquet for 60 persons. Adjacent Mirror hall can increase this capacity by more than a 50 persons. 

LA BELLE EPOQUE 

One of the biggest hotel restaurants with magnificent Art Nouveau ceiling is popular for 

arrangement of various social events including weddings. 

BEETHOVEN 

Beethoven lounge above the world-famous Café Pupp overlooking the river Teplá offers wedding 

arrangement for 30 persons. 

CHAPEL OF SANTA MARIA 

A romantic place next in the shadow of the forest is ideal for intimate ceremony in the family 

circle. Wedding reception can continue at the Grandrestaurant. Limited capacity. It is also possible 

to have a rite in front of the wedding chapel. 

BECHER´S BAR 

Less formal setting of luxurious English-style bar provides a great space for a feast in a separate 

Mattoni lounge. Entertainment can continue with live music on the dance floor in the heart of  

the bar. Ideal space for an afterparty. 

 

... wedding ceremony and reception at a golf green, in the nearby Japanese garden, one of 

colonnades, terraces Bečov Castle are just a list of other options that we will be glad to arrange 

according to your wishes. 

 

 



 

 
 

JEDINEČNÉ MÍSTO PRO SVATBU / UNIQUE WEDDING VENUE 
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