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Jedinečný okamžik. Jedinečné místo.
						
Rodina Kinských patří ke starým aristokratickým rodům Českého království a hrála důležitou roli jak v historii města
Chlumec nad Cidlinou, tak celého království. Od 14. století budujeme, pečujeme a předáváme z generace na generaci
odkaz předků a rodový majetek.
V naší rodině a její historii mají své speciální místo velké okamžiky, na které, ačkoliv se staly už dávno, vzpomínáme
dodnes. Myslím, že takové okamžiky má každá rodina. Jedněmi z těch nejzásadnějších jsou bezpochyby svatební dny,
dny smíchu i šťastných slz.
Rodina je pro nás nade vše. Je to závazek i privilegium. Je nám ctí, že se naše staré rodové sídlo tak často stává svědkem
okamžiků, kdy symbolicky i doslova vznikají nové rodiny.
Budu rád, pokud se rozhodnete spojit svůj jedinečný okamžik s naším jedinečným místem.

Francesco Kinský dal Borgo

Důležité
termíny pro rok 2022

Termíny svatebních obřadů
Svatební obřady probíhají pouze v Mramorovém sále zámku a zámecké zahradě.
Svatební termíny se zapisují na matrice města Chlumec nad Cidlinou:
paní Uchytilová
+420 495 703 874
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Svatební obřad
v Mramorovém sále

Svatební obřad
v zámecké zahradě

› Počet míst k sezení 44
› Celková kapacita sálu 200 osob
› Impozantní prostor Mramorového
sálu
› Zajištění výzdoby včetně tácku na
prstýnky
› Lahev sektu na přípitek

› 	Počet míst k sezení 20
› 	Celková kapacita neomezená
› 	Romantické prostředí zámecké
zahrady
› 	Zámecký park je během obřadu
otevřen veřejnosti
› Zajištění výzdoby včetně tácku na
prstýnky
› Lahev sektu na přípitek

8.500 Kč

8.500 Kč

Svatební obřad
v zámecké kapli
›
›
›
›

Pouze pro římskokatolický obřad
Počet míst k sezení 20
Celková kapacita 30 osob
Oddávajícího a hudbu si snoubenci
zajišťují sami
› Zajištění výzdoby včetně tácku na
prstýnky

4.000 Kč

Svatební balíčky
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Zahradní balíček

Zámecký balíček

› Počet míst 20 (10 bílých laviček)
› Celková kapacita neomezená
› Svatební obřad v romantickém
prostředí zámecké zahrady
› 	Květinová výzdoba (3 květinová
aranžmá a tácek na prstýnky)
› 	Svatební brána nazdobená do
světlých tónů
› 	Láhev sektu na přípitek
› 	Při nepřízni počasí se obřad
přesouvá do Mramorového sálu
zámku
› 	Zámecký park je během obřadu
otevřen pro veřejnost

› Počet míst k sezení 44
›	Celková kapacita sálu 200 osob
›	Impozantní prostor Mramorového
sálu
› Květinová výzdoba (3 květinová
aranžmá + tácek na prstýnky)
› Potahy na židle a mašle v barevném
tónu svatby
› Láhev sektu na přípitek

12.000 Kč

12.000 Kč

Komorní svatební obřad
v Café Orangerii
› 	Cena zahrnuje svatební obřad
a pronájem Café Orangerie
› 	Celková kapacita sálu 30 osob

19.000 Kč

Pronájem zámeckých prostor
k pořádání svatebních hostin
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Svatební hostina v Mramorovém sále zámku
Zámecký catering

Svatební hostina v Mramorovém sále zámku
vlastní catering

› 	Kapacita 120 osob
› Svatební obřad
› Pronájem Mramorového sálu, šesti přilehlých salónků
a kuchyňky
› Pronájem zámku do 00:00, případně dle dohody
› Kompletní mobiliář
› Úklid prostor pro skončení hostiny
› Catering zajišťuje Zámecký catering s.r.o. (+420 601 301 601,
info@zamecky-catering.cz, www.zamecky-catering.cz)

› 	Kapacita 120 osob
› Svatební obřad
› Pronájem Mramorového sálu, šesti přilehlých salónků
a kuchyňky
› Pronájem zámku do 00:00, případně dle dohody
› Úklid prostor pro skončení hostiny
› 	Vlastní catering

50.000 Kč

60.000 Kč

Pokyny
pro snoubence

› 	Termíny se zapisují na matrice města Chlumec n. C. na začátku října (+420 495 703 874).
› 	Prohlídku prostor a svatební konzultace si objednávejte na zámku (+420 702 196 501
nebo na svatba@kinsky-dal-borgo.cz).
› 	Snoubenci jsou povinni uzavřít se Správou zámku smlouvu o pronájmu prostor.
› 	Parkování v areálu pouze na vyhrazeném parkovišti. Parkování je zdarma.
› 	Zákaz podávání vlastního občerstvení v areálu zámku a zámecké zahrady.
› 	Zákaz házení rýže, konfet, okvětních lístků, pouštění lampionů štěstí (všechny dekorativní
a doprovodné prvky je nutné řešit předem se Správou zámku).
› 	Platba za pronájem prostor se uskutečňuje přes účet, nejdéle měsíc před obřadem.
› 	Svatební obřad v zámecké kapli může být pouze římsko-katolický.
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› 	V případě pronájmu zámeckých prostor je nájemce povinen dodržovat obecně platnou vyhlášku
o nočním klidu.

Doporučujeme
kvalitní dodavatele

› 	Fotografové

› 	Hudba

	 Tomáš Dolejší
www.tomasdolejsi.com

	 Marek Šrajer
www.svatebnidj.com

Michal Vinecký
www.fotovinc.cz

Pavel Janovský
www.paveljanovsky.com

Pamela Drtilová
www.pameladrtilova.cz
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› 	Floristky

› 	Catering

	 Svatební květiny Fiore
www.svatebnifiore.cz

	 Zámecký catering s.r.o.
www.zamecky-catering.cz

Hrad Kost

Hrad Kost
Vykročte na společnou cestu životem po hradbách nejzachovalejší gotické
pevnosti v Čechách. V kulisách časů dávno minulých v Sala terrena na posledním
nádvoří nebo s romantickými výhledy do skalnatého údolí Českého ráje v zahradě
u Bibrštejnského paláce. Římsko-katolické obřady i v hradní kapli.

Svatební obřad
na hradě Kost
› 	Svatby se konají vždy v pátek v měsících
dubnu, květnu, červnu, září a říjnu.
› 	Zahrádka u Bibrštejnského paláce,
(celková kapacita 60 osob)
› 	Sala terrena (celková kapacita 60 osob)
› 	Cena zahrnuje: přípitek, parkování,
fotografování

10.000 Kč
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Polesí Luhy

Polesí Luhy
Slibte si lásku v soukromí, kde vás nebude nikdo rušit. Obklopeni svými
nejbližšími, v srdci bažantnice, v objetí lužního lesa. Intimní zákoutí pro svatební
focení, prostorná veranda s grilem a možnost ubytování v apartmánech pro
novomanžele, svědky i nejbližší rodinu.

Svatební obřad
v areálu Polesí Luhy
› 	Exkluzivní pronájem celého areálu
› Ubytování
› Cena 15 000 Kč mimo hlavní sezónu
(od 1. října do 31. března)

30.000 Kč
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Obora
v kaštanovém háji

Obora v kaštanovém háji
Vyměňte si prstýnky na místě, které bude patřit jen vám. Uprostřed přírody, v nitru
hraběcí obory z 16. století obklopené vzrostlým kaštanovým hájem. Pozorujte
volně žijící zvěř z pohodlí profesionálně vybaveného party stanu klidně do
ranních hodin.
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Svatba v party stanu

Svatba v přírodě

› 	Cena zahrnuje svatební obřad
a pronájem beduínského stanu
› 	Exkluzivní prostředí v přírodě
› 	Doplňkové služby v podobě ubytování,
výzdoby a dalších na vyžádání u event
manažerky
› 	Servis zajišťuje výhradně Zámecký
catering s.r.o. (+420 601 301 601,
info@ zamecky-catering.cz,
www.zamecky-catering.cz)
› 	Hostiny jsou možné i v hotelové
restauraci (kapacita 35 osob)
› 	Zvýhodněná cena za pronájem od
pondělí do čtvrtka
› 	Termíny obřadů je nutné zajistit na
Městském úřadě v Městci Králové
(+420 325 643 401, parizkova@meu.
mesteckralove.cz)

› 	Samostatné obřady v přírodě (les, louka)
› 	Termíny obřadů je nutné zajistit na
Městském úřadě v Městci Králové
(+420 325 643 401, parizkova@meu.
mesteckralove.cz)

28.000 Kč

8.000 Kč

Kinský dal Borgo, a.s.
Zámek Karlova Koruna
Pražská 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 27461602 DIČ: CZ 27461602
Event manažerka:
+420 702 196 501, svatba@kinsky-dal-borgo.cz
www.kinskyweddings.cz

