
Vaše báječná svatba
  
Hotel International



prostor pro přípravu nevěsty 
prostor pro obřad v zahradě či salonku
obřadní místo – židle se svatebními potahy, stůl pro 

uvítací drink pro všechny svatebčany – 

přípitek po obřadu pro novomanžele, svědky a oddávajícího
svatební koktejl – 4 kanapky na osobu
neomezený nápojový balíček na 2 hodiny 

prostor pro fotografování novomanželů v zahradě, a v hotelu
novomanželské apartmá za zvýhodněnou cenu
cena pro 30 osob 40.000 Kč vč. DPH

     oddávajícího s květinovou výzdobou, ozvučení vč. mikrofonu

     sekt nebo nealko nápoj

     (pivo, víno, nealko)

 Svatební balíček „Obřad“



 Svatební balíček „Hostina“
exkluzivní prostor na hostinu
výzdoba svatební tabule
hostina formou bufetu či servírovaného 

neomezený nápojový balíček během hostiny 

prostor pro fotografování novomanželů v zahradě a
po celém hotelu
novomanželské apartmá za zvýhodněnou cenu
cena pro 30 osob 50.000 Kč vč. DPH

     3 chodového menu

     na 3 hodiny (pivo, víno, nealko)

 



 prostor pro přípravu nevěsty 
prostor pro obřad v zahradě či salonku
obřadní místo – židle se svatebními potahy, stůl pro oddávajícího
s květinovou výzdobou, ozvučení vč. mikrofonu
uvítací drink pro všechny svatebčany – 

přípitek po obřadu pro novomanžele, svědky a oddávajícího
svatební koktejl – 4 kanapky na osobu
neomezený nápojový balíček na 2 hodiny (pivo, víno, nealko)
prostor pro fotografování novomanželů v zahradě a v hotelu
exkluzivní prostor na hostinu
výzdoba svatební tabule
hostina formou bufetu či servírovaného 3 chodového menu
neomezený nápojový balíček během hostiny na 3 hodiny (pivo,
víno, nealko)
novomanželské apartmá za zvýhodněnou cenu
cena pro 30 osob 85.000 Kč vč. DPH

     sekt nebo nealko nápoj

 Svatební balíček „Obřad s hostinou“



prostor pro přípravu nevěsty 
prostor pro obřad v zahradě či salonku
obřadní místo – židle se svatebními potahy, stůl pro oddávajícího
s květinovou
výzdobou, ozvučení vč. mikrofonu
uvítací drink pro všechny svatebčany – sekt nebo nealko nápoj
přípitek po obřadu pro novomanžele, svědky a oddávajícího
svatební koktejl – 4 kanapky na osobu
neomezený nápojový balíček na 2 hodiny (pivo, víno, nealko)
 prostor pro fotografování novomanželů v zahradě, a v hotelu
exkluzivní prostor na hostinu a pro večerní párty
výzdoba svatební tabule
hostina formou bufetu či servírovaného 3 chodového menu
večerní bufet s možností grilování
neomezený nápojový balíček během večerního bufetu na 6 hodin
(pivo, víno, nealko)
novomanželské apartmá zdarma jako dárek od hotelu
cena pro 30 osob 125.000 Kč vč. DPH

 

 Svatební balíček „Obřad s hostinou a večerní párty“



Kontaktní osoby:
Markéta Koudelová 

+420 702 081 259
 

Kateřina Vodičková 
+420 725 783 486

 
weddings@internationalprague.cz

 
 


