
SVATEBNÍ DEN
Zámek Křinec



vážíme si vašeho zájmu o svatbu na zámku v Křinci. Pro sezónu 2023
jsme pro vás připravili mnoho novinek – včetně nově
zrekonstruovaných prostor zámecké konírny a dvora. 

Rádi vám pomůžeme s návrhem a realizací svatby, aby se stala
nezapomenutelným zážitkem pro vás i vaše hosty. Naše nabídka slouží
pro vaši úvodní představu a jako pomůcka pro společné plánování.
Rádi jí upřesníme na základě vašich individuálních požadavků a přání. 

Věříme, že vás naše nabídka osloví a staneme se součástí vašeho
nezapomenutelného dne. 

Za tým Zámku Křinec
Eva Harapesová

MILÍ SNOUBENCI, 





ZÁKLADNÍ SVATEBNÍ BALÍČEK

PRONÁJEM PROSTOR
 barokní sál – obřad 
 historické salonky – příprava nevěsty a ženicha a
svatební focení
 polovina zámeckého průjezdu a vstupní hala –
welcome drink, uvítací recepce
 zámecká konírna – hostina, oslava 
 bar a kuchyňka - zázemí pro catering
 zámecký dvůr – lounge zóna, dětský koutek, grilování
apod. 
 zámecká pekárna – pánský koutek



SLUŽBY
 osobní konzultace a prohlídka prostor, profesionální
podpora během plánování a v průběhu svatby
 zpracování dokumentů a kalkulace svatby
grafická příprava uspořádání svatební tabule v
zámecké konírně
 fotografování ve vybraných interiérech zámku
 příprava místností (rozmístění židlí, stolů, ubrusů na
svatební tabuli) – bez dekorací
 reprodukovaná hudba (k dispozici velký Bluetooth
reproduktor)
 free Wifi v celém areálu zámku
 parkování až pro 40 vozů v uzavřeném areálu

CELKEM    50 000 KČ 



NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO BALÍČKU VÁM
RÁDI DÁLE ZAJISTÍME NEBO DOPORUČÍME
DODAVATELE:

 stylové dekorace prostor (boho / vintage / zámecké)
– svatební tabule, lounge zóna, dětský koutek, pánský
koutek, fotokoutek, sweet bar, shisha koutek s 50%
slevou v naší půjčovně (www.h-props.cz)
 projektor
 květinovou výzdobu
 výzdobu svatební tabule (dekorativní porcelán /
křišťál pro hlavní tabuli)
 ubytování v nedalekém hotelu a penzionu
 catering
 svatební koordinaci
 DJ / živou hudbu
 venkovní stany
 výčepní zařízení a pivní sklo

https://www.h-props.cz/


PŘ ÍPRAVY
Prostory zámecké konírny, dvora, pekárny a baru se
zázemím jsou pro přípravy, dekoratéry, hudebníky
atp. přístupné, v případě sobotní svatby, od pátku od
13 hodin a pro sklízení do neděle do 14 hodin. 
Prostory barokního sálu, vstupní haly a historických
salonků v den konání svatby od 9 do 17 hodin. 

UBYTOVÁNÍ
Svatební hosty lze ubytovat v nedalekém penzionu
(4 km, 5 min autem), který nabízí ubytování až pro
50 osob se snídaní. 
Na sezónu 2023 připravujeme 3 pokoje pro přespání
na místě, případně lze využít stany, či obytné vozy.



CATER ING
Naší filozofií je, že spolupráce nejlépe funguje mezi
známými. Pokud máte v rodině, či znáte výborného
kuchaře, vaše babička peče skvělé koláče a dorty,
nejlepší maso je z grilu od vašeho strýčka, neváhejte
toho využít! Neúčtujeme si poplatky typu korkovné
nebo dortovné. Nakombinujte si svatební hostinu
podle vašeho přání. 
Pokud byste měli zájem o kompletní servis, rádi vám
doporučíme restaurace v okolí, které vám vypracují
nabídku občerstvení. 

KUCHYŇKA  A  ZÁZEMÍ  PRO  CATER ING
Součástí pronájmu zámecké konírny je i zázemí pro
catering, které je standardně vybaveno 3 lednicemi s
mrazáky, myčkou nádobí, varnou konvicí,
mikrovlnnou troubou a indukční dvouvařičem. 



REZERVAČNÍ  ZÁLOHA
Nezávaznou rezervaci termínu svatby poskytujeme
na 14 dní. Pro závaznou rezervaci svatebního termínu
je třeba podepsat podnájemní smlouvu a složit
zálohu ve výši 50% částky podnájmu – hotově nebo
převodem na účet na základě zálohové faktury. 

KAUCE
Zámek Křinec je státem chráněnou památkou. Při 
 převzetí prostor se skládá vratná kauce v hotovosti.
Ta je při převzetí prostor zpět v pořádku vrácena v
plné výši.  

PODPORA  V  PRŮBĚHU  SVATBY  
V průběhu svatby je vždy přítomen zástupce Zámku
Křinec pro její hladký průběh a komunikaci s
koordinátorkou nebo hlavním organizátorem svatby.  



 

PŘÍPRAVY





STANDARDNÍ VYBAVENÍ SALONKŮ

+

TOALETNÍ STOLEK SE ZRCADLEM
A STOLIČKOU PRO NEVĚSTU

PŘÍRUČNÍ STOLEK A ŽIDLIČKA PRO
VIZÁŽISTKU

MODRÉ
SALONKY 



STANDARDNÍ VYBAVENÍ SALONKU 

+

DVĚ ŽIDLE A STOLEK PRO
ŽENICHA A SVĚDKA

HNĚDÝ
SALONEK 



STANDARDNÍ VYBAVENÍ SALONKU 

ZÁMECKÁ
JÍDELNA 



 

OBŘAD



STOLEK PRO ODDÁVAJÍCÍ
ŽIDLE DLE VÝBĚRU

DEKORACE
4 BÍLÉ STOJANY NA KVĚTINY 

NEBO

STŘÍBRNÉ SVÍCNY 5 KS
 

BAROKNÍ SÁL



STOLEK PRO ODDÁVAJÍCÍ
6 - 20 ŽIDLÍ DLE VÝBĚRU

DEKORACE
4 BÍLÉ STOJANY S MODRÝM
SKLEM

NEBO

STŘÍBRNÉ SVÍCNY 5 KS

MODRÉ
SALONKY 



STOLEK PRO ODDÁVAJÍCÍ
ŽIDLE DLE VÝBĚRU

ZÁMECKÁ
KONÍRNA 



STOLEK PRO ODDÁVAJÍCÍ
ŽIDLE DLE VÝBĚRU

DVŮR / PARK 



 

HOSTINA





ROZMÍSTĚNÍ STOLŮ DO TVARŮ E,
U, T NEBO I
ŽIDLE DLE POČTU HOSTŮ
UBRUSY V PŘÍRODNÍ BARVĚ 
SVĚTELNÉ ŘETĚZY

ZÁMECKÁ
KONÍRNA 



HOSTINA S KULATÝMI STOLY 

HOSTINA V TOMTO PROSTORU
NENÍ STANDARDNĚ SOUČÁSTÍ
SVATEBNÍ NABÍDKY

POUZE NA VYŽÁDÁNÍ

BAROKNÍ SÁL



 

SVATEBNÍ FOCENÍ





 

OSLAVA



VEČERNÍ RAUT
VNITŘNÍ TANEČNÍ PARKET
KAPELA
DJ

PODNÁJEM ZAHRNUJE:
VYBAVENÍ Z HOSTINY

ZÁMECKÁ
KONÍRNA 



PÁNSKÝ KOUTEK
FOTOKOUTEK

PODNÁJEM ZAHRNUJE:
DVĚ KŘESLA 
STOLEK
KOBEREC
SVĚTELNÝ ŘETĚZ

PEKÁRNA 



VEČERNÍ RAUT
FOTOKOUTEK
ODPOČINKOVÝ KOUTEK

PODNÁJEM ZAHRNUJE:
SKŘÍNOVÝ BAR
TOALETNÍ STOLEK SE ZRCADLEM

KOTELNA 



VNĚJŠÍ RELAX ZÓNA
GRILOVÁNÍ
VEČERNÍ RAUT
VNĚJŠÍ BAR

PODNÁJEM ZAHRNUJE: 
SVĚTELNÉ ŘETĚZY NA STROMĚ A
BALKONĚ

DVŮR 





Naše sociální sítě

WEB
www.zamekkrinec.cz

INSTAGRAM
@zamekkrinec

FACEBOOK
@zamekkrinec

https://www.zamekkrinec.cz/svatebni-obrady/
https://www.instagram.com/zamekkrinec/
https://www.facebook.com/zamekkrinec/


ADRESA
Zámek Křinec, Křinec 1, 289 33

TELEFON
725 511 335

E -MA IL
eva@reddal.cz

KONTAKTY
JAK SE S NÁMI SPOJIT


