
Název místa

Www stránky

Ulice a čp.

Obec

PSČ

Telefon +420 111 111 111 prosíme vyplnit tak, jak je uvedený vzor

E-mail example@example.cz

Kapacita obřadu osob

Kapacita hostiny osob

Kapacita ubytování osob

Cena ubytování od Kč/osob

Formulář pro zápis místa na stránky SvatebníMístoRoku.cz

Vlastní alkoholMinimální konzumace

Hudba po půlnoci Vlastní catering hostů

Zvolte kraj, v kterém se nachází místo!
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Kraj Vysočina



Typ obřadu

Vybavenost místa

Vybavenost pro hostinu

Typ pohoštění

Sportovní vybavení

Wellness & SPA

Sportovní vybavení

Typ místa

Restaurace

Hotel, Aparthotel, Pension

Kostel, Kulturní dům, Zahrada

Loď

Statek, Mlýn

Zámek, Hrad

Civilní obřad Církevní obřad Venkovní obřad

Parkování v areálu Slavnostní sál

Kaple

ParkZahrada

Jízdárna RybníkOranžerie Terasa

Jídelní sál Salónek KrčmaRestaurace Vinárna

Svatební menu Menu na míru CateringRaut Grilování

Bowlingová dráha Fitness centrum Tenisový kurtGolfové hřiště

Sauna Whirpool MasážeBazén Solná jeskyně

Bowlingová dráha Fitness centrum Tenisový kurtGolfové hřiště



Extra služby

Popis místa

Fotografie

Musí mít dostatečnou velikost, prosím posílejte fotky jak 
exterieru (budova, zahrada atp.) tak interieru (restaurace, 
pokoje, recepce, aula, atp.)

Pošlete prosím několik fotek, aby čtenář viděl, jak to u vás 
vypadá!

Optimální velikost fotografii je: 1200 x 675 px

Fotografie nám prosím pošlete spolu s formulářem v e-mailu, 
nebo přes www.uschovna.cz či jinou podobnou službu.

Fotograf a kameraman Hlídání dětí

Kočár tažený koňmi

Hudební doprovod

Květinové služby Limuzína

Program pro děti Psi jsou vítáni Svatební koordinace

Zajištění svatebního programu
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