Svatby na hradě Kost
Hrad Kost se nachází v malebné krajině Českého ráje a je jedním z nejvíce zachovalých
středověkých hradů v České republice. Mnozí jej považují za jeden z nejkrásnějších.
Hrad nabízí své prostory také k pořádání svatebních obřadů a svatebních hostin.
Obklopují ho krásná romantická údolí, pískovcové skály a několik rybníků.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017
Nejvíce žádané termíny svatebních obřadů jsou každoročně pátky a soboty.
Po individuální dohodě s matrikou je však možné uspořádat Váš svatební obřad i netradičně
od pondělí do čtvrtka.
Abychom předešli Vašemu zklamání, zveřejňujeme pro Vás několik termínů, ve kterých
není možné svatební obřad uskutečnit!
Termíny ve kterých nelze uskutečnit svatební obřad na hradě Kost naleznete zde:
http://www.kost-hrad.cz/svatby

Prostory k pořádání svatebních obřadů

Zahrádka u Biberštejnského paláce
Venkovní obřad pod širým nebem má
neskutečné kouzlo. Spojení s přírodou,
výhledem do Turnovského údolí a okolních
lesů……Romantika jak má být!

Cena za prostor

7.000,-

Počet míst k sezení 24, kapacita prostoru
neomezená*
*V případě nepříznivého počasí se svatební
obřad přesouvá do Saly Terreny.

Sala Terrena
Barokní část hradu stojící u paty Velké bílé
věže na hlavním nádvoří dodává
svatebnímu obřadu šlechtickou noblesu.
Cena za prostor

7.000,-

Počet míst k sezení 26, kapacit prostoru 60
osob

Svatební balíčky
Sezona 2017 opět přináší velmi oblíbené doplňkové služby - svatební balíčky, kde si můžete
vybrat z několika možností doprovodných služeb ke svatebnímu obřadu. Navštivte nás
v konzultačních dnech a my Vám pomůžeme s přípravou Vašeho svatebního dne. Těšíme se
na setkání s Vámi na hradě Kost.
Typ 1. Květinové aranžmá na obřadní stolek + lahev sektu

1.000,-

Typ 2. Živá hudba k obřadu + lahev sektu

2.500,-

Typ 3. Živá hudba k obřadu+květinové aranžmá na obřadní stolek
+lahev sektu
(K balíčku Typ 3. nabízíme apartmán se zvýhodněnou cenou

3.000,1.500,-/noc)

Všechny balíčky zahrnují fotografování v komnatě Šelmberského paláce.
*****************************************************************************

Doplňkové služby
 Pronájem hradního apartmánu
( plně vybavený dům s kapacitou 4 osoby)
 Pronájem hradních prostor ke svatební hostině
 Parkování po dobu obřadu
 Fotografování ve venkovních prostorách hradu
(všechna hradní nádvoří a ochoz)

Kontakt
Anna Šestaubrová - kancelář hradu, svatební obřady
Tel.: +420 702 128 130
E-mail: info-kost@kinsky-dal-borgo.cz
www.kost-hrad.cz www.kinskycastles.com
p. Jeannette Fanderliková - svatební konzultantka
Tel.: +420 606 171 434
E-mail: koordinace@kinsky-dal-borgo.cz

2.000,-/noc
dle dohody
zdarma
zdarma

Pronájem prostor k pořádání svatební hostin vrestauraci U Draka
Pro Vaši svatební hostinu, ať už přímo na hradě Kost nebo v restauraci U Draka, která se
nachází přímo pod hradem, Vám nabízíme profesionální cateringovou službu firmy Ježek
catering.
Svatební hostinu Vám připraví přesně podle Vašeho přání. Profesionální přístup a obsluha
Vám zajistí jedinečný gastronomický zážitek.
Od roku 1999 se tato firma specializuje na gotické rauty, večeře a hostiny, které budou
krásnou tečkou na závěr svatebního dne na našem hradu!
Catering v restauraci exkluzivně zajišťuje provozovatel
tel.: +420 602 615 255
e-mail: info@jezek-catering.cz,
www.jezek-catering.cz

Doporučujeme
Pro kompletní servis Vám rádi doporučíme služby našich partnerů, se kterými dlouhodobě
spolupracujeme

Květiny
Květinářství Tery, Jičín
Tereza Schindlerová , tel: 775642264
terka.kvetinka1@seznam.cz

KvetinarstviTerry

Půjčovna svatebních a společenských šatů
Salon Diamond, Jičín
Tel: 732189977, 777677343
pujcovna@diamond-jicin.cz
www.diamond-jicin.cz

Fotograf
Libor Dušek, Jičín
tel: 775135818
info@libordusek.cz
www.libordusek.cz

Doporučujeme
Svatební a květinové centrum Hradec Králové a Pardubice
tel.: +420 606 171 434
fanderlikova@seznam.cz
www.vseprosvatbu.cz
Svatební a květinové centrum

