Vážení svatebčané,
moc nás těší Váš zájem uspořádat svatbu v našem Aparthotelu Knížecí Cesta na břehu lipenského
jezera v kouzelném prostředí šumavské přírody a historických budov. Naše svatební nabídka je
podmíněná exkluzivní rezervací celého areálu v minimální délce 2 nocí.
Cena pronájmu hotelového areálu na 2 noci je 110.000 Kč včetně DPH a místního poplatku.
Zálohu ve výši 80.000 Kč je nutné uhradit nejpozději 60 dní před datem rezervace
(převodem či platební kartou).

V ceně budete mít k dispozici následující zázemí hotelu:
- veškeré apartmány budovy A, B, C, H s kapacitou 62 osob a možností 2 přistýlek a 4 dětských
postýlek zdarma (poplatek za 1 zvíře 460 Kč)
- společenskou místnost pro 30 osob (včetně TV a ozvučení)
- exteriérové prostory areálu (rozsáhlá terasa a dvůr, dětské herní prvky, sportovní hřiště, parkoviště,
ohniště s posezením, altán, rybník s molem a pramicí a mnoho dalšího přírodního prostoru)
- kuchyňku včetně vybavení (myčka nádobí, malá a velká lednice, malý mrazák, horkovzdušná
a mikrovlnná trouba, malý výrobník ledu, základní kuchyňský inventář)
- vinný sklep s posezením (též vhodné pro uchování potravin a nápojů)
- ﬁnskou saunu včetně odpočinkového prostoru a prostěradel v čase 15-19:30h
- venkovní dřevěný nábytek z masivu (možnost sestavení a odklizení svatební tabule
dle plánku za poplatek 1.500 Kč + DPH)
- obřadní slavobránu a stolek z březového dřeva včetně přistavení dřevěných laviček
z masivu pro 30 osob

Za poplatek je možné zajistit či zapůjčit:
- snídaně formou bufetu 8-10h (180 Kč/dospělá osoba, 100 Kč/dítě 3-12let, zdarma dítě do 2let)
- zapůjčení sportovního vybavení dle aktuálního ceníku a seznamu (např. seqway, elektrokolo,
elektročlun, paddleboard)
- zapůjčení jídelního a nápojového inventáře (ceník dle seznamu níže)
- venkovní gril Weber včetně balíku dřevěného uhlí (malý 290 Kč a velký 390 Kč/den)
- výčepní zařízení na točené nápoje ze sudu pro 3 pípy (cena včetně instrukcí, biogonové
láhve a vyčištění trubek) 2.000 Kč/den
- jídelní příbor set (1ks lžíce, nůž, vidlička, kávová lžička, předkrmová či dezertní vidlička a nůž)
15 Kč/1set/den
- jídelní bílý porcelán set (1ks polévkový talíř, talíř na hlavní chod, talíř na předkrm či desert) 15 Kč/1 set/den
- nápojový set (1ks sklenice na pivo, víno, nealko) 15 Kč/1set/den
- ostatní inventář (1ks bílá porcelánová terina, nádoba na chlazení vína, skleněný džbán,
tác na občerstvení) 15 Kč/1ks/den

Svatební tabule:
Svatební tabule z důvodu omezené kapacity vnitřních prostor je realizována na dvoře hotelu.
Hosté mají na výběr z několika možných variant.
Venkovní tabule pro maximální počet 70 osob může být např. ve tvaru písmene U, E nebo T.
Příklady možností jsou zakreslené do plánku areálu:
Pokud si budete chtít u agentury půjčit stan pro svatební tabuli (umístění na nádvoří areálu), volte prosím
maximální rozměry stanu velikosti 10m x 20m.

Vnitřní prostory společenské místnosti
mají kapacitu pouze pro tabuli
ve tvaru U v počtu 25 míst.

Kontakty na ověřené služby v okolí, které by se Vám při
sestavování svatby mohly hodit:
Obřad
Matrika Horní Planá, Městský Úřad
PO + ST : 7.30 - 11.00 / 12 - 17.00
tel: 380 724 415
matrika@horniplana.cz

Květinová výzdoba a vázání kytic
Květinové Studio
Ing. Michaela Lišková, Boletická 355, Kájov
tel: 778 026 441
ﬂoristika.cesky.krumlov@email.cz
http://kvetinove.studio/

Fotograf
Gabriela Kalistová
Domoradice 301, 38101 Český Krumlov
tel: 602 159 523
gabriela.k@gasped.cz
www.gabrielakalista.cz
Jan Sommer
Nové Spolí 142, 381 01 Český Krumlov
tel: 724 246 425
gp500@seznam.cz
http://www.fotosvatba.net/

Svatební sladkosti a pečivo
Pekárna Horní Planá
Sídliště Míru 307
tel: 380 738 226
objednavky@pekarnahp.cz
www.pekarnahp.cz
Domácí kremrole od Míši
Na Výsluní 331, Horní Planá
tel : 723 559 065
info@domacikremrole.cz
www.domacikremrole.cz
Stany pro hostinu a párty
Borovka Event s.r.o.
David Borovka, Riegrova 51, České Budějovice 370 01
tel. 724 760 650
david@borovka.cz
www.borovka.cz
PARTY RENTAL
Kateřina Gibbins, Sezimovská 594, 391 56 Tábor
tel: 777 151 385
katerina@partyrental.cz
www.partyrental.cz

Catering a zapůjčení inventáře
V areálu zatím nemáme v provozu vlastní restauraci.
CITYgastro
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01
tel: 387 201 651
info@citygastro.cz
AUVIEX
Latrán 37, 381 01, Český Krumlov
tel: 604 660 385
auviex@auviex.cz
www.auviex.cz/catering
PERLA CATERING
Vladislav Skoumal
tel. 737 747 329
info@perla-catering.cz
www.perla-catering.cz

Hudební a zábavní produkce
Rytíři - Bratři z Růže (rytířské představení, ukázka zbraní)
Roman Zaiml tel: 777 639 833 , gapa.ckrumlov@seznam.cz, www.bratri.cz
Studio dell´arte - (loutkové divadlo)
Sylva Malinková tel: 776 110 138, dellarte@dellarte.cz, www.dellarte.cz
Teatr - různá divadelní a kejklířské představení
Pavel Šmíd tel: 608 860 885, info@teatr.cz, www.teatr.cz
Rybníkáři - Vodnická kapela
kapelník Jiří Krška tel: 608 232 505, rybnikari@post.cz, www.rybnikari.cz
Corsobeat - kapela, ﬁremní večírky
Miloš Hladík tel: 606 731 993, milos.hladik@seznam.cz, www.corsobeat.cz
ELEMENT - kapela 50-60 léta
Fanda Hüttner tel: 732 232 891, J.SebesT@seznam.cz www.bandzone.cz/elementck
DJ Tomáš Pešina
agentura Amadeus, tel: 608 945 946, agentura-amadeus@centrum.cz
DJ DANDY
Daniel Kopál, tel: 724 045 787, kopald@seznam.cz
Tahací Harmonika
Jan Hynek, tel: 603 182 848, muzikahynek@seznam.cz, http://www.alotrio.eu/
Situace - kapela
Sanča Stanko, tel: 728 603 925, sanca.jan@seznam.cz, www.situace.eu
Miriam Bayle - jazzová zpěvačka
Production, tel: 722 966 014, miriambayle@miriambayle.com , www.miriambayle.com
Gin F - kapela
Luboš Procházka, tel: 608 824 004, ginﬁs@seznam.cz , www.ginﬁs.cz
Ohňostroje
Jiří Honc, tel: 605 722 950, ohnostroje_honc@centrum.cz
Věříme, že svatební obřad, hostina a oslava na Knížecí Cestě se pro Vás stane úžasným zážitkem na
celý život. Žádáme Vás však, při nastavování hlasitosti hudební produkce, použití pyrotechniky či
vyhazování odpadků, berte ohled na okolní panenskou přírodu a těsnou blízkost Národního parku Šumava.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše hosty.
Tým Knížecí Cesty.
www.knizecicesta.cz
380 603 603, hotel@knizecicesta.cz
www.facebook.com/knizecicesta
www.instagram.com/knizeci_cesta

