Podmienky pri organizovaní svadobnej hostiny
I. Priestory
Presklená Zimná záhrada s prístupom na terasu – kapacita 120 osôb okrúhle stoly,
100 osôb rovné stoly (záleží na individuálnej dohode a rozložení stolov)
Reštaurácia s prístupom na terasu – kapacita 85 osôb okrúhle stoly, 70 osôb rovné
stoly (záleží na individuálnej dohode a rozložení stolov)

II. Prenájom priestorov, ceny
Priestory sa prenajímajú od 10:00 hod. do 6:00 hod.
- Cena prenájmu: 300,- €
- Základná svadobná výzdoba 2,00 €/osoba

III. Príprava priestorov a personál
Priestory a personál sú k dispozícii od 10:00 hod. Hotel zabezpečuje prípravu
miestností a základnú svadobnú výzdobu.
- Personálne náklady v cene 60,00 €/čašník
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IV. Svadobné menu, alkoholické a nealkoholické nápoje
Pre výber svadobného menu je pripravená ponuka slávnostných jedál alebo je
možné si zostaviť vlastné svadobné menu po konzultácii s prevádzkarom
a šéfkuchárom hotela. Minimálne 2 týždne pred dohodnutým termínom svadby, je
potrebné si spresniť menu a 3 dni pred svadbou definitívne potvrdiť.
- Hotel umožňuje ochutnávku svadobného menu pre dve osoby bezplatne
- Užívanie vlastných nealkoholických nápojov nie je povolené
- Hotel odporúča vybrať si alkoholické nápoje a vína z ponuky vín
a alkoholických nápojov hotela
- V prípade užívania vlastných alkoholických nápojov a vín si hotel účtuje
korkovné 3,00 € / dospelá osoba

V. Rozpočet svadby – konsignácia
Po upresnení požiadaviek objednávateľa na cateringové a iné hotelové služby, hotel
vypracuje objednávateľovi rozpočet svadobnej hostiny s tým, že rozsah a cena
dojednaných služieb nemusia byť konečné. Po ukončení svadobnej hostiny hotel
vystaví objednávateľovi konečné vyúčtovanie podľa skutočnej spotreby nápojov a
služieb. Po jeho odsúhlasení objednávateľom vystaví konečnú faktúru.

VI. Tovar hostí
Hotel bezplatne umožňuje užívať vyhradené priestory a chladiace zariadenia na
donesený tovar – torty, zákusky, korbáče a iné pochutiny, vlastné alkoholické nápoje
a víno. Tovar si objednávateľ môže doniesť deň vopred v čase dohodnutom
s prevádzkarom hotela.
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VII. Ubytovanie – podmienky
Hotel poskytuje mladomanželom svadobný apartmán s raňajkami bezplatne, ktorý
môžu využívať počas svadobného dňa, do 12.00 hod. nasledujúceho dňa.
- Ubytovanie svadobných hostí: 30,00 € + miestny poplatok 0,66 € / osoba
- Dieťa do 12 rokov: 16,00 € / osoba

VIII. Platobné podmienky
Rezervácia sa stáva záväznou po zložení zálohy 200,00 € a odsúhlasením
podmienok svadby. V prípade zrušenia záväznej rezervácie je záloha nevratná.
Svadobnú hostinu je nutné vyplatiť do 3 dní po jej skončení.

IX. Záver
Po ukončení svadobnej hostiny sú hostia povinný si odniesť zvyšný tovar a ostatné
veci nasledujúci deň v čase dohodnutom s prevádzkarom hotela.

Meno objednávateľa: ..........................................
Ženích : ........................................... E-mail: ............................... Tel.: ......................
Nevesta: .......................................... E-mail: ............................... Tel.: ......................

Dátum svadby: .....................................
Počet svadobných hostí: ......................
Miestnosť: ............................................
Záloha: .................................................

Meno a podpis manažéra:................................ Podpis objednávateľa:.........................

Hotel Green***, Kubínska hoľa, 026 01 Dolný Kubín, www.hotel-green.sk
T:0917 403685, E: recepcia@hotel-green.sk

