SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína

Ceník služeb - SVATBY A SLAVNOSTNÍ AKCE

Počet osob

Pronájem *

Základní
založení a
prostření
tabule **

Slavnostní
výzdoba ***

Salonek zelený

8-10

1500 Kč

1000 Kč

2000 Kč

Salonek červený

15-20

2000 Kč

1000 Kč

2500 Kč

Salonek modrý

25-35

3000 Kč

1500 Kč

4000 Kč

Salonek 19 jamka

40-70

5000 Kč

2000 Kč

6000 Kč

Hotelová restaurace

40-70

5000 Kč

2000 Kč

6000 Kč

Lázeňský sál

80-150

8000 Kč

4000 Kč

10000 Kč

Služby pronájmu

* Cena pronájmu je na jeden den (10.00 – 24.00). V případě potřeby je možné si prostor zamluvit
například za účelem příprav od 16.00 předchozího dne s příplatkem 50% z ceny jednodenního nájmu.
V případě potřeby vyklizení a úklidu na druhý den je nutné prostor vyklidit do 11.00 a s příplatkem 50%
z ceny nájmu. V případě použití ubrusů, bude účtováno 80 Kč za jeden ubrus.
** V ceně je sestavení tabule, ubrusy, skleničky, talíře, příbory, bílé ubrousky. K této základní tabuli je
možné využít vlastní aranžmá. V takovém případě si je klient sám dodá, instaluje a uklidí v době
pronájmu.
*** Cena zahrnuje základní tabuli a k tomu náročnější dekorace stolů, svíce, zlatá organza, designové
doplňky, barevné ubrousky… Květinové výzdoby jsou možné po vzájemné dohodě.

Služby doplňkové – zápůjčka a instalace
Bílý potah na židli

Cena
80 Kč / židle

Fotokoutek ve stejném salonku / sále

3000 Kč

Fotokoutek v jiných prostorách resortu

6000 Kč

Osobní jmenovka - korkový stojánek + kartička se jménem*

10 Kč / židle

Uvítací výzdoba u vstupu do salonku / sálu

1000 Kč

Hovorové ozvučení (kombo + mikrofon)

500 Kč

Dataprojektor

1000 Kč

* Jmenný seznam je potřeba dodat 7 dní předem. Rozmístění jmenovek si zajišťuje sám klient, pokud
není dohodnuto jinak.

Catering
Dvouchodové slavnostní menu (polévka, a hlavní chod) *

260 Kč / os

1)

Tříchodové slavnostní menu (předkrm, polévka a hlavní chod) *

1)

330 Kč / os

Bufet standard ** 1)

400 Kč / os

Bufet exclusiv *** 1)

690 Kč / os

Welcome drink (sekt, prosecco, Vermut)

od 45 Kč / os

Řízená degustace vín – 8 vzorků (víno v ceně)

od 300 Kč / os
min. 6000 Kč

Koktejlový bar s míchanými nápoji ****

od 5000 Kč

Degustace kvalitních rumů z celého světa *****

od 5000 Kč

Servírování vlastního cukroví / koláčů / jiných pochutin na dezertních talířích předem

30 Kč / talíř

Korkovné při konzumaci vlastního vína

120 Kč / os

Korkovné při konzumaci vlastního vysokoprocentního alkoholu

150 Kč / os

* Cena je orientační. Může se lišit v závislosti na konkrétních požadavcích klienta.
** Standardní forma bufetu obsahuje občerstvení pro půldenní stravování. Nahrazuje jedno hlavní jídlo
s možností „pozobávat“ několik hodin. Minimálně 20 osob.
*** Bufet exclusiv je určen pro celodenní stravování. Je ekvivalentem 2 hlavních jídel, v průběhu akce je
doplňován personálem. Minimálně 20 osob.
**** Samotné míchané nápoje nejsou v ceně. Cena připravených nápojů se pohybuje od 130 Kč za
jeden nápoj.
***** Do rumového baru je nutné objednat minimálně 6 lahví rumu v orientační ceně od 1000 Kč za
jednu láhev podle výběru. Nedopité lahve zůstávají klientovi.
1) U dětí do 12 let je možné objednat poloviční porce za 70 % z ceny jídla

Ubytování
Svatební apartmá se snídaní, včetně výzdoby

3860 Kč / noc

Dvoulůžkový pokoj se snídaní 1.5. - 1.10.

1760 Kč

Dvoulůžkový pokoj se snídaní 1.10. - 1.5. (mimo 26.12. - 2.1.)

1540 Kč

Přistýlka pro dítě do 12 let 1.5. - 1.10.

300 Kč

Přistýlka pro dítě do 12 let 1.10. - 1.5. (mimo 26.12. - 2.1.)

270 Kč

Snídaně k ubytování

180 Kč / os

Snídaně k ubytování pro dítě do 12 let

130 Kč / os

Ostatní služby a poplatky
Přespůlnoční poplatek za každou započatou
hodinu *

Salonek zelený, červený, modrý

1000 Kč

Salonek 19. jamka, hotelová
restaurace

2000 Kč

Lázeňský sál

3000 Kč

Nadstandardní úklid konfet, rýže, okvětních lístků a jiného znečištění
Reprodukovaná hudba / diskotéka po dobu 5 hodin včetně ozvučení **
Vícepráce spojené s požadavky klienta

250 Kč / hod
min. 2000 Kč
5000 Kč
300 Kč / hod

* Prodloužení akce přes půlnoc je možné jen po vzájemné dohodě obou stran minimálně 1 den před
akcí, max do 03.00 hod.
** V závislosti na nasmlouvaném DJ, náročnosti ozvučení, na délce produkce se může cena lišit. Vždy
na základě dohody předem.

Záloha a storno:
Objednávka se stává závaznou až po uhrazení zálohy.
Záloha za služby samotného nájmu ve výši 100% ceny.
Záloha za služby doplňkové, catering, ubytování a ostatní služby ve výši 70 % ceny.
V případě, že klient objednanou akci zruší, budou účtovány následující stornopoplatky:
Více než 21 dnů předem je poplatek storna 5 % z ceny objednaných služeb.
20 – 7 dní před termínem akce 25% z ceny objednaných služeb.
6-2 dni před termínem 50 % z ceny objednaných služeb.
Méně než 48 hodin před začátkem akce 100 % za ceny objednaných služeb.

