Svatby na hradě

Helfštýn

Milí snoubenci,
jsme rádi, že jste si pro svůj velký den vybrali právě hrad Helfštýn. K dispozici
vám jsou romantické interiéry hradu vhodné pro svatební obřad a svatební
focení. Na hradě Helfštýně není obřadní síň a tím se vám otevírají nádherné
varianty, kde v rámci hradu si svůj svatební obřad můžete přát. Každý svatební
obřad zde je připravován individuálně dle vašich představ. Nabízíme vám
předem vybrané páteční termíny, ve kterých se předpokládá minimální množství
turistů a garantujeme vám dvouhodinové rozestupy mezi jednotlivými
svatebními obřady. Pohodlná dostupnost a parkování přímo před hradem s
dostatečnou kapacitou je samozřejmostí. V neposlední řadě vám nabízíme
našich 16 let zkušeností s přípravou svateb na netradičních místech a
spolupráci s hradem Helfštýnem již od roku 2007.
TERMÍNY PRO ROK 2023:
14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 26.5., 2.6., 9.6., 30.6., 14.7. (jen obřad), 21.7., 4.8., 11.8.,
8.9., 15.9., 23.9., 6.10.
Pro konzultaci termínu nás, prosím, kontaktujte na info@svatby-kopretina.cz.

Agentura Kopretina, s.r.o.
Pobialova 23, 702 00 Moravská Ostrava
Tel: +420 731 627 766
Email: info@svatby-kopretina.cz

MÍSTO
1.Hlavní nádvoří/nádvoří u lip
Vyvýšený travnatý prostor u starých lip. Ideální varianta obřadu v případě
hezkého počasí. Pokud by v den svatby mrholilo, lze svatební obřad
nachystat pod korunami stromů. Pokud by nás chtěl potrápit silný déšť, pak
přesouváme obřad do prostor hradního paláce. Cena: 4 500Kč.
2.Hradní palác
V rámci hradního paláce je možné využít více prostor, ať už exteriér nádvoří
paláce nebo jeho nově zrekonstruované interiéry (např. prostor bývalé kaple
či rytířského sálu). Interiéry paláce také slouží jako alternativa v případě
deště. Cena: 4 500 - 7 000Kč (do 20 - nad 20 svatebních hostů).
CENA
Cena za svatební obřad se odvíjí od vybraného místa na hradě a počtu
svatebních hostů. Základní cena obsahuje parkování před hradem, vstup pro
všechny svatebčany zdarma, služby agentury, základní vybavení svatebního
obřadu a možnost dodání hudebníků či ozvučení k reprodukované hudbě.
Základní cena: 8 900Kč (služby agentury) + poplatek hradu.
SLUŽBY AGENTURY

SLUŽBY POD LUPOU
V základní ceně je již započítána prvotní schůzka na
hradě a představení všech možností a variant.
Komunikace se správou hradu, s matrikou a s dodavateli,
jejichž služby se bezprostředně týkají svatebního obřadu.
Dále plánování průběhu pobytu svatebních hostů na
hradě v době před a po svatebním obřadu, plánování
hudby u obřadu, harmonogram svatebního obřadu,
vedení přehledného finančního rozpočtu, příprava
svatebního místa, pomoc s parkováním, koordinace
svatby na hradě Helfštýně, pomoc s koordinací focení. A
základní dekorace nezbytné pro uskutečnění svatebního
obřadu. Výhodou je využití výše uvedených služeb a nebo
rozšíření spolupráce o nabídku dalších krásných dekorací
nebo kontaktů na spolehlivé dodavatele.

