
Svatba v Hotelu Medlov

„Svatba dělá ze dvou životů jeden celý.“
         Mark Twain

 Medlov je kouzelný v každém ročním období. Je jen na Vás, zda-li chcete 
prožít květinovou svatbu v probouzející se přírodě, letní party ve venkovním stanu s 
grilováním, pozdimní veselici plnou barev nebo pohádkovou zimní svatbu se saněmi 
taženými koňmi. 

Praktické informace
Kapacita ubytování je celkem 500 osob. 
K dispozici jsou tři úrovně ubytování - hotelový standard, turistická třída a bungalovy.

Hostinu je možné uspořádat ve venkovních stanech pro až 250 osob či hotelových 
saloncích a kongresovém sále s restaurací s maximální kapacitou 250 osob.

Jsme připraveni Vám nabídnout svatební balíčky pro malé komorní svatby do deseti 
osob až po velkolepé veselice pro více než 300 osob. Rádi Vás přivítáme také na před-
svatební návštěvě či pro Vás uspořádáme rozlučku se svobodou.

V případě svatby bez exkluzivního pronájmu hotelu, s ohledem na ostatní ubytované 
hosty, bohužel není možné po 22.00 využít živou hudbu a DJ.

Exkluzivní pronájem hotelu
Ve svatební den jsou vám k dispozici všechny salonky Hotelu Medlov včetně parku. 
Při exkluzivním pronájmu vám rovněž uzavíráme hotelovou restauraci a wellness. Díky 
exkluzivitě není nutné dodržovat standardní noční klid od 22:00 hodin uvnitř hotelu a 
je možné mít živou hudbu.
         50 000 Kč

Gastronomické varianty
• Uvítací svatební koktejl (Bohemia Sekt či aperitiv dle výběru, svatební koláčky  
 a kanapky) / cena za osobu 90 Kč
• Tematické 4chodové degustační menu / cena za osobu od 690 Kč
• 3chodové menu z aktuálního a la carte menu / cena za osobu 590 Kč
• Klasické svatební 3chodové menu / cena za osobu 290 Kč
• Rautové variace / cena za osobu od 490 Kč

Rádi Vám sestavíme svatební menu či raut dle Vašeho rozpočtu.

Ubytování 
• Hotelové pokoje - zvýhodněná cena 590 Kč /osoba / včetně snídaně
• Novomanželské apartmá - náš svatební dar pro Vás.

Jsme připraveni Vám vyhotovit svatební nabídku na míru. V případě zájmu se na nás 
neváhejte obrátit. Nabídku nelze kombinovat s jinými slevami. 

Pro konkrétní cenovou nabídku prosím neváhejte kontaktovat náš tým na e-mailu 
obchod@medlovhotel.cz.


