
 

 

 

 

 

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna 

Termíny svatebních obřadů pro rok 2016 

Zimní svatba v zámecké oranžerii: 

22.ledna 23.ledna 19.února 20.února 25.března 26.března 

Svatební sezóna v plném proudu, aneb svatba v Mramorovém sále, Sloupovém sále, oranžerii  

či zámecké zahradě: 

15.dubna 16.dubna 29.dubna 30.dubna 27.května 28.května 3.června 

4.června 10.června 17.června 18.června 24.června 25.června 8.července 

9.července 22.července 23.července 5.srpna  6.srpna  19.srpna 20.srpna 

26.sprna 9.září  10.září  23.září  24.září  7.října  8.října  

21.října  22.října 

Kouzlo podzimní svatby v zámecké oranžerii: 

18.listopadu 19.listopadu 17.prosince 

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2016 

 

Místa svatebních obřadů 

1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna               

    Počet míst k sezení: 44 osob, kapacita celkem: 250 osob, v ceně 1x  květinové aranžmá.                          5.000 ,- Kč 

2) Svatební obřad v zámecké oranžerii  

    Počet míst k sezení: 40 osob, kapacita celkem: 40 osob, v ceně 1x květinové aranžmá.                     5.000 ,- Kč 

3) Svatební obřad v zámecké zahradě  

    Svatební obřad v romantickém prostředí, zámecký park je během obřadu otevřen veřejnosti.  

    Počet míst k sezení: 20 osob, kapacita celkem: neomezeně, v ceně 1x květinové aranžmá.                           5.000 ,- Kč 

 

4) Svatební obřad v zámecké kapli   (pouze církevní obřad) 

     Kaple je vysvěcena katolickou církví, oddávajícího si snoubenci zajišťují sami. 

     Počet míst k sezení: 20 osob, kapacita celkem: 30 osob, v ceně 1x květinové aranžmá.                      3.000 ,- Kč 



Svatební balíčky 

Novinkou pro uplynulou a nadcházející sezonu 2016 jsou svatební balíčky. Zde si můžete vybrat z 

několika možností svatebních obřadů. Neváhejte a navštivte nás na konzultačních dnech, kde Vám  

pomůžeme s přípravou Vašeho svatebního dne, aby se uskutečnil přesně podle vašich představ a Vy se 

vyhnuli vyčerpávajícím přípravám a shonu. Těšíme se na setkání s Vámi na našem zámku. 

M. Zahálková, kastelánka zámku - tel.: +420 721 176 272, e-mail: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz 

J. Fanderliková, svatební konzultantka - tel.: +420 606 171 434, e-mail: koordinace@kinsky-dal-borgo.cz 

 

1) Typ zámecký  

V balíčku zámeckého typu je zahrnuto:   

♥ svatební obřad v Mramorovém sále zámku - počet míst k sezení: 44 osob, kapacita celkem: 250 osob 

♥ fotografování v zámeckém parku 

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá) 

♥ potahy na židle a mašle v barevném tónu Vaší svatby 

♥ láhev sektu na přípitek                                                    8.000 ,- Kč 

 

 

 

 

 

 

2) Typ zahradní  

V balíčku zahradního typu je zahrnuto:  

♥ svatební obřad v romantickém prostředí Zámeckého parku - počet míst k sezení: 20 osob - 10 laviček, 

   kapacita celkem: neomezená 

♥ fotografování v zámeckém parku  

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá nebo 1x nazdobený oblouk)  

♥ láhev sektu na přípitek                6.500 ,- Kč 

 

 

* Při nepříznivém počasí se obřad přesouvá ze zámeckého parku do Mramorového sálu nebo do oranžerie (doplatek  

   rozdílu pronájmu bude uhrazen hotově v den obřadu).  

* Zámecký park je během obřadu otevřen veřejnosti.                                 

               

 

 

 

 



3) Typ v zámecké oranžerii  

V balíčku typu zámecké oranžerie je zahrnuto:   

♥ svatební obřad v zámecké oranžerii - celková kapacita: 40 osob 

♥ fotografování v zámeckém parku 

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá) 

♥ láhev sektu na přípitek                                         6.500 ,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

4)Typ zámecký s pronájmem party stanu na svatební hostinu  

V balíčku zámeckého typu s pronájmem party stanu je zahrnuto:   

♥ svatební obřad na Zámku Karlova Koruna 

♥ fotografování v zámeckém parku 

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá) 

♥ potahy na židle a mašle v barevném tónu Vaší svatby  

♥ láhev sektu na přípitek 

♥ pronájem party stanu na malebném nádvoří zámku - Restaurace Zámecká Terasa /kapacita 130 osob/    

               13.000 ,- Kč 

* Doporučujeme svatební koordinaci. 

   

 

 

 

 

 

 

5) Typ zahradní s pronájmem party stanu na svatební hostinu  

V balíčku zahradního typu s pronájmem party stanu je zahrnuto:   

♥ svatební obřad v romantickém prostředí zámeckého parku - počet míst k sezení: 20, kapacita celkem: neomezená 

♥ fotografování v zámeckém parku 

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá nebo 1x nazdobený oblouk) 

♥ láhev sektu na přípitek 

♥ pronájem party stanu na malebném nádvoří zámku - Restaurace Zámecká Terasa /kapacita 130 osob/  

               11.000,-  Kč 



 

*Při nepříznivém počasí se obřad přesouvá ze zámeckého parku do Mramorového sálu nebo do oranžerie  

  (doplatek rozdílu pronájmu bude uhrazen hotově v den obřadu).     

* Doporučujeme svatební koordinaci. 

 

  

 

 

 

 

 

6) Typ v zámecké oranžerii s pronájmem party stanu na svatební hostinu  

V balíčku typu zámecké oranžerie s pronájmem party stanu je zahrnuto:   

♥ svatební obřad v zámecké oranžerii - celková kapacita: 40 osob 

♥ fotografování v zámeckém parku,  

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá) 

♥ láhev sektu na přípitek 

♥ pronájem party stanu na malebném nádvoří zámku - Restaurace Zámecká Terasa /kapacita 130 osob/  

                                                  11.000,- Kč 

 

* Doporučujeme svatební koordinaci. 

  

 

 

 

 

 

Parkování v prostorách zámeckého parkoviště je po dobu svatebního obřadu ZDARMA. 

Upozornění: V celém areálu zámku Karlova Koruna je ZÁKAZ házení rýže, konfet a okvětních plátků. 

  

Svatební koordinace  J. Fanderliková: tel.: +420 606 171 434 

                                         e-mail: koordinace@kinsky-dal-borgo.cz , fanderlikova@seznam.cz 

 

*Svatební obřady probíhají pouze v uvedených termínech.  

*Svatby v Mramorovém sále zámku bude částečně omezený z důvodů rekonstrukce hlavního vchodu zámku. 

*Pronájem party stanu zahrnuje kompletní mobiliář (stoly, židle, ubrusy, potahy), dětský koutek. 

*Catering v party stanu je exkluzivně zajišťován provozovatelem panem J. Pošíkem - tel.: +420 731 177 906,  

  e-mail: info@zamecka-terasa.cz. Doba pronájmu dohodou. 



 

 

 

 

 

 

 

Občerstvení před / po obřadu (cca 50 osob): 

1) Standard 

Zahrnuje:  

♥ jednohubky - česnekové s hroznovým vínem 30x, sýrové 30x, šunkové 30x, s čabajkou a okurkou 30x 

♥  6x 1,5 l džbán vody s limetkou a citronem           100 ,- Kč/os. 

2) Exclusive 

Zahrnuje:  

♥ Welcome drink - Bohemia Sekt 

♥ jednohubky - česnekové s hroznovým vínem 40x, sýrové 40x, šunkové 40x, s čabajkou a okurkou 40x 

♥ 6x 1,5l džbán vody s limetkou a citronem 

♥ 1x 1,5l domácí Ice tea   

♥ 2x 1,0l pomerančový džus 

♥ 3x1,0l  jablečný džus 

♥ 2x 2,0l Coca-cola             160 ,- Kč/os. 

 

* Cena zahrnuje obsluhu na 1 hod. a 3x banketový stůl s ubrusem.  

 

Pronájem zámeckých prostor k pořádání svatebních hostin: 

1) Svatební hostina v party stanu Restaurace Zámecká Terasa  

Pronájem party stanu zahrnuje : 

♥ kompletní mobiliář (stoly, židle, ubrusy, potahy ) 

♥ catering v party stanu je exkluzivně zajišťován provozovatelem  /p. Pošík, tel.: +420 731 177 906,  

    e-mail: info@zamecka-terasa.cz, web: www.zamecka-terasa.cz/  

Doba pronájmu je do 2.00 hodin / dle dohody /. Restaurace je otevřena v období od května do října.  

Restaurace je vybavena venkovní zahrádkou, tanečním parketem, prostorem pro kapelu a dětským koutkem.  

Kapacita party stanu je 130 osob.                         5.000 ,- Kč 

* Výzdoba party stanu -  J. Fanderliková: tel.: +420 606 171 434, e-mail: fanderlikova@seznam.cz 

* Smlouva o pronájmu stanu se uzavírá se Správou zámku.  

 

 



2) Svatební hostina na zámku v zámeckém sále 

Pronájem sálu zahrnuje : 

♥ kompletní mobiliář (kulaté stoly, židle, ubrusy, potahy) 

♥ pronájem Mramorového sálu, 6 přilehlých salónků, kuchyňku 

 ♥ svatební obřad na Zámku Karlova Koruna 

♥ fotografování v zámeckém parku 

♥ květinová výzdoba prostor (3x květinové aranžmá) 

♥ potahy na židle a mašle v barevném tónu Vaší svatby 

♥ láhev sektu na přípitek 

Pronájem zámku do 2.00 hodin. 

Kapacita při svatební hostině je 120 osob.            

Catering dle vlastního výběru.             40.000 ,- Kč 

 

*Doporučujeme catering od p. Pošíka, tel.: +420 731 177 906,  e-mail: info@zamecka-terasa.cz,  

  web: www.zamecka-terasa.cz             

* ♥ Dárek pro novomanžele - zdarma konzultace se svatební konzultantkou J. Fanderlikovou  ♥ 

* Doporučujeme svatební koordinaci. 

  svatební koordinace  J. Fanderliková: tel.: +420 606 171 434 

                                         e-mail: koordinace@kinsky-dal-borgo.cz , fanderlikova@seznam.cz 

3) Svatební hostina v Bažantici (cca 5 km od zámku) 

Pronájem Bažantnice zahrnuje:  

♥ kompletní mobiliář (stoly, židle, ubrusy, potahy ) 

Kapacita Bažantnice je 80 osob + venkovní pergola.        

Catering dle vlastního výběru, možnost vlastní kuchyně.           5.000 ,- Kč 

 

* Doporučujeme catering od p. Pošíka, tel.: +420 731 177 906, e-mail: info@zamecka-terasa.cz,  

  web: www.zamecka-terasa.cz.  

* Ubytování v rekonstruovaných hájenkách /p. Perný, tel.: +420 737 215 970, e-mail: perny@kinsky-dal-borgo.cz/ 

   cena od 250,-Kč/noc.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplňkové služby: 

♥ Zapůjčení potahů s mašlemi v barevném tónu Vaší svatby           2.000 ,- Kč                                                                                                        

♥ Zapůjčení slavobrány bez nazdobení                                                                                                          1.000 ,- Kč                                 

♥ Zapůjčení slavobrány s nazdobením dle dohody                                                                                             2.000 ,- Kč 

♥ Výzdoba sálu malá (3x květinové aranžmá)                                                                                                   2.000 ,- Kč 

♥ Výzdoba sálu střední (5x květinové aranžmá + mašle na židle v barevném tónu Vaší svatby)       5.000 ,- Kč 

♥ Výzdoba sálu velká (7x květinové aranžmá + mašle na židle v barevném tónu Vaší svatby       8.000 ,- Kč 

                                     + výzdoba terasy) 

♥ Pronájem salonku pro nevěstu (příprava nevěsty, zrcadlo, věšák)          1.000 ,- Kč 

♥ Šampaňské k přípitku + zapůjčení skleniček                                                                                                     200  ,- Kč 

♥ Výzdoba party stanu malá, střední, velká                                            info J. Fanderliková 

♥ Fotografování v expozici                                                                                                                                    500 ,- Kč 

♥ Fotografování v zámeckém parku pro mimozámecké obřady                                                                             500 ,- Kč 

♥ Parkování v areálu zámku                                                                                                                                    zdarma 

 

 Služby svatební koordinace: 

1) Balíček Basic                                                                                                                                               5.000 ,- Kč 

2) Balíček Medium                       12.000 ,- Kč 

3) Balíček Komplet                         15.000 ,- Kč 

4) Balíček All inclusive               dle dohody 

* Informace ke svatebním koordinacím Vám poskytne svatební konzultantka p. Fanderliková. 

  e-mail: koordinace@kinsky-dal-borgo.cz, e-mail: fanderlikova@seznam.cz 

*Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

 

 

♥ Správní poplatek za sňatek                                                             2.000 ,- Kč 

* Matrika v Chlumci nad Cidlinou - matrikářka p. Uchytilová: tel.: 495 703 874,  e-mail: matrika@chlumecnc.cz             
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Konzultační dny pro snoubence  

Konzultační dny pro snoubence s prohlídkou míst ke svatebním obřadům na Zámku Karlova Koruna v 

doprovodu svatebních konzultantek. Konzultace probíhají vždy od 10.00 hod do 16.00 hod.  

Na konzultace je třeba se objednat! 

Termíny konzultací podzim/zima 2015: 

14.listopadu 12.prosince 

Termíny konzultací pro rok 2015 

16.ledna 30.ledna 6.února  27.února 5.března 19.března 4.dubna 

23.dubna 7.května 21. května 11.června 16.července 13.srpna 18.září 

7.května  ♥ Prezentační svatební den Zámecké restaurace ♥ 

18.září   ♥ 5. ročník svatebního veletrhu Zámecká svatba ♥ 

 

 

Kontakt  

Zámek Karlova Koruna 

Web: www.kinskycastels.com 

p. Marcela Zahálková - kancelář zámku, svatební obřady  

Tel.: +420 721 176 272,  

E-mail: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz 

p. Jeannette Fanderliková - svatební konzultantka 

Tel.: +420 606 171 434 

E-mail: koordinace@kinsky-dal-borgo.cz 

E-mail: fanderlikova@seznam.cz 

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, rádi je zodpovíme. 

                               

                                                

 

Děkujeme, s přáním hezkého dne 

 

Jeannette Fanderliková                                                                                       Marcela Zahálková 

svatební konzultantka                                                                  kancelář zámku, svatební obřady 

 


