
Svatba na zámku Radíč

Pokud chcete pohádkovou svatbu, pak Zámek Radíč je to pravé 
místo pro vás. Nabízíme vám romantiku v interiéru zámku  

i v barokních zahradách. Svatbu přizpůsobíme vašim  
požadavkům, přáním i možnostem.

Svatební obřad je možný na třech místech a to buď kdekoli v zámecké zahradě, v kapli navštívení Panny  
marie nebo v zastřešeném arkádovém nádvoří. Prostory pro svatební obřad se pronajímají na 30 minut.
Pokud byste rádi spojili svatební obřad s hostinou i s ubytováním, nabízíme vám pronájem celého zámku.

Kdekoli v zámecké zahradě          6.000,-
(velký výběr míst: u kašny, starého dubu a další) kapacita neomezena    

Kaple Navštívení Panny Marie         6.000,-
(možné církevní i civilní obřady) kapacita 40 osob, míst k sezení 20    

Arkádové nádvoří           7.000,-
(zastřešený prostor uvnitř zámku) kapacita 70 osob, míst k sezení 20    

V ceně poplatku za svatební obřad je zahrnutý 30-ti minutový pronájem vybraného místa, židle a stolky v krémově 
bílých svatebních potazích, zapůjčení polštářku pro prstýnky a květinových stojanů (bez květin). Dále vámi vy-
braná reprodukovaná hudba ke svatebnímu obřadu, parkování pro svatební hosty, novomanželský přípitek pro 
novomanžele, svědky a oddávající a možnost focení neomezeně v celém areálu zámku.



dOPROvOdnÉ SLuŽbY ObŘadu
Květinová výzdoba svatebního místa        cena dohodou
Hudební doprovod k obřadu – piano       2.000,-
Apartmá pro přípravy nevěsty        1.500,-
Svatební noc v novomanželském apartmá Ludvíka XVI.      3.600,-
(včetně lahve sektu a snídaně do postele)       
Přípitek pro svatební hosty         50,-/osoba
Občerstvení           cena dohodou

SvatEbní HOStIna
Pokud uvažujete o svatební hostině, rádi vám uspořádáme hostinu dle vašich představ, cena dle dohody.

ubYtOvání PRO SvatEbčanY
v případě pronájmu zámku na celý den je v ceně ubytování pro 20 hostů na jednu noc se snídaní.  
za příplatek jsme schopni ubytovat i více hostů.

kOmPLEtní SERvIS
nabízíme také kompletní zajištění svatebního servisu, zde si za poskytnuté svatební služby účtujeme  
300,-kč/hod (první schůzka je zdarma).

Zámek je možné pronajmout za 40.000,- na den. V ceně pronájmu jsou veškeré prostory zámku včetně profe-
sionálně vybavené kuchyně a zahrada včetně vybavení na jeden den, ubytování pro 20 lidí na jednu noc se snídaní, 
obřad na vámi zvoleném místě, parkování pro hosty, novomanželský přípitek po obřadu, vámi vybraná reproduko-
vaná hudba k obřadu a možnost focení neomezeně ve všech prostorech zámku.

PROnáJEm zámku Radíč

 Telefon: 
 +420 776 210 195

 E-mail: 
 info@zamek-radic.cz

 Web: 
 www.zamek-radic.cz

 Adresa:
 Radíč č.p. 1, 264 01 Radíč

Zámek Radíč
    se na Vás těší


