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Svatební nabídka 2022
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Milí snoubenci,

děkujeme za váš zájem o svatbu na zámku Berštejn. Velmi si jej vážíme. Rádi vám pomůžeme s
návrhem a realizací vaší svatby, aby byla pro vás i pro vaše hosty nezapomenutelnou událostí.
Optimální plánování je přitom základ. Naše nabídka, kterou rádi upřesníme podle vašich osobních
přání, by pro vás mohla být plánovací pomůckou.

Těšíme se, že vás budeme moci doprovodit na vaši společnou cestu.

Markéta a Miro Slezák
a Váš tým Zámku Berštejn

Základní svatební balíček
zde je obsaženo

 Výhradní použití/exklusivita:
 Krásný zámecký park pro váš romantický svatební obřad, pro následný připitek s

občerstvením a pro romantické svatební focení vašeho páru
 Historické místnosti na zámku pro focení „příprav“ a jako alternativní místo pro

svatební obřad a aperitiv za špatného počasí (od 10:00)
 Velký svatební sál pro svatební tabuli (od 13:00 do 16:30), zámecká restaurace s

venkovní terasou pro váš svatební dort (od 15:00), grilování a večerní párty,
krbová místnost pro super svatební hostinu s tancem (od 17:00) a sál s terasou
na snídani formou bufetu den po svatbě (od 9:00 do 12:00)

 Nádvoří a park zámku Berštejn pro oslavu v den akce
 Detailní konzultace a prohlídka, osobní a profesionální podpora během plánování a při svatbě
 Pravidelné zpracování dokumentů a kalkulace vaší svatby
 Ochutnávka vybraného svatebního menu se závěrečným setkáním pro nevěstu a ženicha včetně

degustace čtyř vín
 Grafická příprava uspořádání stolu v jídelně
 Rezervace pokojů a správa

Květen, červen, září:
Sobotní termíny 55.000,- Kč
Všechny ostatní dny 45.000,- Kč

Červenec, srpen:
Sobotní termíny 60.000,- Kč
Všechny ostatní dny 55.000,- Kč

http://www.berstejn.com
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Rezervační záloha

Při rezervaci je třeba složit zálohu 30.000,00 Kč.

Zaplacením zálohy do 2 týdnů od obdržení faktury můžeme zaručit vaši rezervaci.

6 měsíců před akcí obdržíte další fakturu na zbývající částku základního balíčku.

Pokoje
Na ubytování vašich hostů při svatbě nabízíme speciální jednotnou cenu 1.500,00 Kč
na osobu včetně snídaně formou bufetu ve dvoulůžkovém pokoji,
i když jde v mnoha případech o pokoje běžně dražší.
Tato speciální cena platí také pro přenocování
nevěsty a ženicha ve svatebním apartmá.

Cena za jednolůžkový pokoj včetně snídaně formou bufetu je 2.200,00 Kč

Přistýlky na pokoji:
První přistýlka 750,00 Kč
Druhá až třetí přistýlka 420,00 Kč

Dítě v pokoji rodičů:

do 5ti let zdarma

6-10 let 270,00 Kč
včetně snídaně

10-15 let 420,00 Kč
včetně snídaně

od 16ti let 640,00 Kč
včetně snídaně

Pes v pokoji:
Poplatek za psa 300,00 Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, avšak nezahrnují místní poplatek z pobytu (Město Dubá
účtuje od 25. března 2021 poplatek ve výši 20 Kč na osobu a noc).

Snídaňový bufet den po svatbě od 9:00 do 12:00 hod.

Check-In od 14:00 hod.; Check-Out do 11:00 hod.
Z organizačních důvodů je dřívější nastěhování do pokojů možné pouze ve výjimečných případech.
Existují i jiné možnosti, kde se mohou hosté na zámku převléknout.

Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
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Jistina na pokoje

Při závazné rezervaci svatby rezervujeme a zároveň účtujeme 18 dvoulůžkových pokojů (54.000,00 Kč
s DPH, ale bez místního poplatku z pobytu) pro svatební noc bez ohledu na pozdější skutečné využití.
(Pozn. Zámek Berštejn má 20 prostorných ložnic, k dispozici je celkem 66 lůžek pro dospělé + navíc
dětské postýlky a juniorská lůžka.)

Platba za pokoje musí být provedena nejpozději 3 měsíce před datem události. Slouží jako další vklad.

Po skončení akce bude tato částka započtena na úhradu ubytování.

Uvítací recepce (volitelné)

Doporučujeme přivítat hosty sklenkou jablečného džusu, pomerančového džusu nebo minerální vody.
Můžeme pro vás připravit recepci buď přímo před vchodem do zámeckého hotelu, uvnitř v hlavní
chodbě zámku Berštejn nebo na střední barokní terase s výhledem do zámeckého parku.

Účtováno podle spotřeby
(prosím počítejte s částkou 35 Kč až 50 Kč na osobu)

Svatba

Svatební obřad se odehrává v historických interiérech zámku Berštejn nebo v zámeckém parku, a lze
jej vykonat jako civilní, církevní nebo symbolický. Jeho začátek doporučujeme v čase 12:00 až 13:30,
protože na něj obvykle navazuje focení a teprve poté je slavnostní oběd. Připravíme židle, svatební
stůl (bílý), elektřinu pro hudbu, která svatební obřad podkreslí a umocní atmosféru (pokud je obřad
venku, připravíme na místo také svatební bránu a červený koberec).

Příprava na svatební obřad: Paušální částka 6.000,00 Kč

Aperitiv (volitelné)

Když je pěkné počasí, rádi připravíme aperitiv na terase. V případě špatného počasí pro vás můžeme
uspořádat aperitiv uvnitř zámku. Stůl na dárky a květiny je vám k dispozici.

Počítáme se sektem Bohemia, proseccem, ovocnou boulí (sezónní ovoce), různými nealkoholickými
ovocnými džusy a kávou.

 VARIANTA A
 Nápoje výše uvedené
 Paušální cena/Osoba/Za první hodinu 307,00 Kč; Děti 6-14 230,00 Kč
 Každá další hodina/Osoba 180,00 Kč; Děti 6-14 128,00 Kč

 VARIANTA B
 Nápoje výše uvedené
 Nakrájený chléb a 2-3 pomazánky
 Paušální cena/Osoba/Za první hodinu 358,00 Kč; Děti 6-14 230,00 Kč
 Každá další hodina/Osoba 180,00 Kč; Děti 6-14 128,00 Kč
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Svatební dort

Objednejte si u cukráře podle vašeho výběru. Nabízíme vám připravit pro dort talíře a příbory.

Poplatek za talíře 38,00 Kč/Osoba

Svatební tabule ve svatebním sálu

Jednotné 4-chodové menu, servírované (výběr ze 4)

 Studený předkrm
 Polévka
 Hlavní chod s přílohou
 Desert

Navíc dle potřeby vegetariánská a veganská menu, bezlepková menu a dietní menu. Předobjednávejte
nejpozději 7 dní předem.

Za osobu 700,00 Kč; Děti 6-14 350,00 Kč

Grilování na zámecké terase/zámecké restauraci

Grilovaný bufet
Za osobu 450,00 Kč; Děti 6-14 225,00 Kč

Sýry a uzeniny na prkénkách, pečivo, oříšky, chipsy
Za osobu 150,00 Kč

Půlnoční občerstvení volitelně klasická gulášová polévka
nebo párky s hořčicí, křenem a pečivem

Za osobu 100,00 Kč

V příloze naleznete seznam našich návrhů. Rádi výběr necháme na vás, protože zkušenosti ukázaly, že
si objednáte to, co nejraději jíte.

Chybí vám v seznamu vaše oblíbené jídlo? Bude-li to možné, rádi uvaříme podle vašich přání a receptů.

Pokud jde o saláty a sýry, dovolujeme si výběr udělat sami - snažíme se používat sezónní a čerstvé
produkty z regionu.

Nápoje

Kromě naší řady vín nabízíme také „svatební vína“ od méně známých vinařství v cenovém segmentu
od 320,00 Kč do 500,00 Kč

Praxe ukázala, že je třeba počítat se spotřebou průměrně půl láhve vína na osobu za večer, což
odpovídá přibližně 160,00 Kč na osobu v závislosti na výběru vína a délce oslavy.
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Pokud si chcete své oblíbené víno přinést sami, účtujeme korkovné 170,00 Kč/otevřená láhev.

Pivo se účtuje podle spotřeby. Lahvové pivo 55,00 Kč/0,5l.

Případně vám na požádání rádi objednáme sud (50L). Paušál 6.000,00 Kč

Destiláty a tabákové výrobky si platí hosté sami NEBO jsou započteny do celkového účtu.

Paušál za nealkoholické nápoje:

Patří sem minerální voda, soda, ovocné džusy (jablečný džus, pomerančový džus, různé ovocné džusy)
a limonády (Cola, Fanta, limonády, Rosana ve džbáncích) a také káva a čaj.

Paušál za celý večer 300,00 Kč/osobu

Děti
Za děti ve vysokých jídelních židličkách nic neúčtujeme.
Za jídlo a nápoje pro děti do 6ti let účtujeme paušální částku 500,00 Kč.
Za jídlo pro děti od 6 do 14 let účtujeme částku odpovídající poloviční ceně menu (50 % z ceny
poledního menu, 50 % z ceny grilovaného rautu) + nápoje (paušál za nealko)

Prostírání - Svatební sál

Máslo a pečivo budou připraveny.

Svatební stoly jsou standardně pokryty ubrusy v bílé barvě (látkové ubrousky, ubrusy, perleťové
potahy na židle).

77 Kč/Místo

Prostírání Oslava - Terasa a stolování u grilu

Jídelní stoly s židlemi jsou bíle natřeny.
V zastřešené části jsou kolem bílých stolů židle ve vínově červené barvě.

Ochutnávka svatebního menu

V základním svatebním balíčku je zahrnuta také zkušební večeře pro nevěstu a ženicha. To probíhá po
domluvě (pondělí až čtvrtek) cca 4-8 týdnů před svatbou. Pokrmy, které jste si předem vybrali,
naservírujeme a v klidu s vámi probereme poslední detaily. Při této příležitosti od nás dostanete také
doporučení na vína k jídlu i pro vaši večerní oslavu.
Za další doprovázející osoby (maximálně 4) účtujeme speciální cenu 600,00 Kč za menu (bez nápojů).

Dekorace

Přineste si výzdobu, jaká se vám líbí.

Je možné zdobit v následujících časech: Místo svatby je vyhrazeno výhradně pro vás od 10:00,
svatební síň od 12:00 a terasa od 14:00 (po dohodě). Tato místa jsou v uvedených časech k dispozici
pro dekoratéry, nastavení hudby atd.
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Příplatek za službu/noc

Budete to vy, kdo rozhodne o tom, kdy vaše párty skončí, můžete slavit tak dlouho, jak budete chtít.
Chtěli bychom ale upozornit, že musíme respektovat noční klid, a tak po 22:00 je třeba hudební
produkci na terase ukončit a diskotéku přesunout dovnitř do krbového sálu. Poté je nutné nechat
zavřená okna a vchodové dveře, aby se do okolí nešířil hluk.

Od 01:00 hod. účtujeme servisní poplatek 2.000,00 Kč za půl hodiny.

Prostory pro kuřáky

Kuřáci mají možnost věnovat se své vášni na zámecké terase, na zámeckém nádvoří a venku.

Milí snoubenci,

doufáme, že se vám naše nabídka bude líbit.
Rádi zodpovíme jakékoli další dotazy nebo požadavky, které můžete mít.

Markéta a Miro Slezák
Váš tým zámku Berštejn

Zámek Berštejn
Nový Berštejn 10, Dubá
472 01 Doksy
T +420 776 881 183
T +420 776 881 184 (WhatsApp)
T +49 162 3360764

events@berstejn.cz
www.berstejn.com

mailto:svatby@berstejn.cz
http://www.berstejn.com
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Svatební menu pro inspiraci

Můžete si vybrat z našich návrhů, nakombinovat
menu jiným způsobem nebo navrhnout své
vlastní menu z jídel, které máte nejraději.

Varianta A
♥ Zámecké menu Viva Italia

Předkrm
Capresse: rajčata s mozzarellou sypaná bazalkou,
olivový olej, balzamico, bílé pečivo

Polévka
Minestrone: lehká italská zeleninová

Hlavní chod
Kuřecí/vepřové balíčky plněné špenátem
a sýrem, v kabátku z opečené slaninky,
glazurovaná karotka, smetanové brambory

Dessert
Tiramissu

Varianta B
♥ Berštejnské menu

Předkrm
Domácí paštička v kabátku z vinného těstíčka,
brusinky, bazalkové pesto, salátek, bílé pečivo

Polévka
Polévka z čerstvých rajčat a papriky se
smetanou

Hlavní chod
Kuřecí prsíčka s jemnou dijónskou omáčkou
a opečenou slaninkou, glazurovaná karotka,
šťouchané brambory

Dessert
Zámecké svatební palačinky se zmrzlinou
a čokoládovými spirálkami

Varianta C
♥ Slavnostní menu ála Francie

Předkrm
Listový salát s rukolou, kozím sýrem a hruškami,
vlašské ořechy, medový dresink, bílé pečivo

Polévka
Cibulová polévka s hovĕzím masem

Hlavní chod
Kuřecí prsíčka po francouzsku na červeném víně
s pomeranči a švestkami, brambor, rýže

Dessert
Ovoce s mascarpone, karamelovou omáčkou,
čokoládovými krutonky a čerstvou mátou

Varianta D
♥ Tradiční české menu

Předkrm
Šunková rolka s chřestem a křenovou pěnou,
bílé pečivo

Polévka
Silný hovězí vývar s domácími nudličkami
a játrovými knedlíčky

Hlavní chod
Svíčková na smetaně s brusinkovým terčíkem,
houskový knedlík

Dessert
Domácí lívanečky
(3 druhy: s borůvkami, s jablky, se skořicí)
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Grilovaný bufet

V této sestavě je grilovaný rautík velmi oblíbený
a léty úspěšně prověřený jak na českých, tak i na
zahraničních svatbách. Každý si zde najde to své,
co má rád. Pokud byste jej ale chtěli přece jen
doplnit o své oblíbené ingredience, dejte nám
určitě vědět.

Studené:

Medový meloun, parmská šunka

Capresse

Červená řepa s kozím sýrem

Zeleninové saláty

Zelný salát s medem a křenem

Olivy

Teplé:

Antipasti/Ratatouille

Grilované kuřecí masíčko

Grilované vepřové masíčko

Grilované norimberské buřtíky

Grilovaná kukuřice

Grilovaný sýr

Grilované tofu

Přílohy:

Pečené farmářské brambory

Pečená zeleninka s bylinkami

Pečivo
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PRAVIDLA A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zámek Berštejn / PRAWO Prager Wohnbau

Všechny uvedené ceny zahrnují DPH, ale neobsahují místní poplatek z pobytu.
Ceny platné pro svatební oslavy v roce 2022 se mohou změnit.

ZÁVAZNÝ POČET
Garantovaný počet hostů musí být uveden písemně nejpozději 10 dní před svatbou - na následné

snížení nelze brát zřetel.

CHECK-IN & CHECK-OUT
Pokoje jsou standardně k dispozici od 14:00 v den příjezdu. V den odjezdu musí být pokoj uvolněn

nejpozději do 11:00 a klíč musí být vrácen na recepci.

ODPOVĚDNOST
Pořadatel (nevěsta a ženich) odpovídá za kontaminaci a škody způsobené jím nebo jeho hosty. Rodiče

jsou zodpovědní za své děti.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kromě hotovosti přijímáme také online platby. Den po svatbě (ještě před vaším odjezdem) s vámi

projdeme celkové vyúčtování a je třeba, abyste částku k úhradě zaplatili na místě v hotovosti nebo online.
(Kreditní karty nepřijímáme, v případě potřeby je bankomat 1 km).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY/ZRUŠENÍ
Odstoupit od smlouvy můžete nejpozději 6 měsíců před sjednaným datem bez zaplacení dodatečného

storno poplatku a bez uvedení důvodů. Od smlouvy stačí v tomto termínu odstoupit prostřednictvím
jednostranného, písemného prohlášení. První záloha provedená za základní balíček ve výši 30.000,00 Kč bude
zadržena v této lhůtě (storno poplatek), pokud zámek Berštejn nenese vinu za neuskutečnění.

Mimo výše uvedenou lhůtu máte právo odstoupit od smlouvy, ale zaplatíte následující storno poplatek:

 Od šestého do třetího měsíce před datem události:
65 % z částky vyplývající z vybraného základního balíčku plus záruky na pokoje.

 Od třetího měsíce před datem akce do týdne před akcí:
85 % částky vyplývající z vybraného základního balíčku plus záruky na pokoje.
Zálohy uhrazené do okamžiku zrušení budou připsány a zadrženy.

 7 - 0 dnů před akcí:
100 % částky vyplývající z vybraného základního balíčku plus záruky na pokoje.
Zálohy uhrazené do okamžiku zrušení budou připsány a zadrženy.

UKONČENÍ ZE STRANY HOTELU
Hotel Zámek Berštejn je oprávněn smluvní vztah kdykoli ukončit, pokud nastanou následující důvody:

 Je ohrožena pověst hotelu nebo bezpečnost domu
 Jsou uvedeny nesprávné informace o účelu akce
 Vyšší moc

OSTATNÍ
Nepřijímáme žádnou odpovědnost v případě ztráty nebo poškození donesených věcí. Poškození nebo

znečištění místností a krádež majetku společnosti pořadatelem a jeho hosty budou fakturovány samostatně.


