Ceník poskytovaných služeb při pořádání svatebních oslav pro rok 2020
Pronáje m:

Občerstvení je možné zajistit pouze naším cateringem dle bližšího ceníku
a domluvy.

(vnitřní a venkovní prostory, energie, voda,
ubrusy, nádobí, sklo, herna, výčep, dětské hřiště)

počet hostů
počet hostů
počet hostů
počet hostů

Nápoje kromě piva a sladký bar si mohou hosté zařídit sami – dle dohody.
22 000,-- Kč/akce
25 000,-- Kč/akce
28 000,-- Kč/akce
30 000,– Kč/akce

do 50
50 – 70
70 - 90
nad 90

.

Pronájem potahů na židle :
poplatek za použití cizích potahů na židle

50,– Kč/1ks
500,-- Kč

Obřadní místo :
(zahrnuje pronájem a výzdobu obřadního místa)

Poskytujeme kompletní úklid prostor po akci za 2.000,- Kč.
Rozvoz hostů osobními automobily:
honorář pro řidiče za čekání

10,- Kč/km
700,- Kč

3 000,-- Kč
.

Ubytování:
ubytování za 1 noc
ubytování dítě 2 - 10 let za 1 noc

Kočár na cestu ze svatebního obřadu nebo
projížďka kočárem:

350,- Kč/lůžko
200,- Kč/lůžko

2 000,-- Kč

Svezení / vodění hostů a dětí na poníkovi nebo na koni
nebo 20 minut vození

50,-- Kč / 1 x okolo dvora
200,-- Kč

Fotografování s jedním či dvěma koňmi

200,– Kč

Návštěvní hodiny dle předchozí domluvy:
středa
sobota

9 – 17 hodin
9 – 11 hodin

Doplňující informace naleznete na www.statek-stary-kolin.cz
ZDARMA k pronájmu prohlídka stájí s výkladem (cca 40 min.), čas po domluvě s ošetřovatelkou tel.: 731 951 952
V rámci přípravy akce poskytujeme zapůjčení vozíku za automobil ZDARMA

kontakty svatby: Michaela Syřínková, tel.: 739 672 338, statek-stary-kolin@seznam.cz
adresa : Hlízovská 376, Starý Kolín, PSČ 281 23

Pronajímatel předá prostory a vybavení uklizené a čisté. Nájemce je po skončení akce předá opět čisté a uklizené, pokud si neobjedná úklid. . Pronajímatel předá prostory restaurace na svatbu (pořádanou v sobotu) den předem, a
to v pátek v 15.00 hod pokud se strany nedomluví jinak. Nájemce předá prostory následující den, tedy v neděli cca do 12.00 pokud se strany nedomluví jinak.
Poškozené a rozbité, vybavení bude nájemci vyúčtováno dle nákupních cen s připočtením poštovních a režijních nákladů. Kalkulace ceny je vypočtena na pronájem prostor na akci trvající jeden den, jeden večer a jedno
dopoledne (nedohodnou-li se strany jinak). Konečné vyúčtování proběhne v den ukončení akce a předání prostor, pokud se strany nedomluví jinak. Rezervační poplatek ve výši 10.000,-Kč je splatný při rezervaci termínu.

