Svatby na hradě

Hukvaldy

Milí snoubenci,
jsme rádi, že jste si pro svůj velký den vybrali právě hrad Hukvaldy. K dispozici
vám jsou romantické prostory hradu vhodné pro svatební obřad a svatební
focení. Na hradě Hukvaldech 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 termíny a garantujeme dostatečné rozestupy mezi jednotlivými
svatebními obřady. Hrad je pohodlně dostupný po asfaltové cestě a umožňuje
parkování do 10ti aut přímo u hradu. V neposlední řadě vám nabízíme našich 16
let zkušeností s přípravou svateb na netradičních místech a spolupráci s
hradem Hukvaldy již od roku 2008.
TERMÍNY PRO ROK 2023:
Svatební termíny jsou pečlivě vybírány s ohledem na bohatý hradní program.
Pro domluvu vašeho svatebního termínu prosím kontaktujte matriku Obecního
úřadu Hukvaldy, konkrétně paní Martu Sobotíkovou, tel. +420 558 699 213, mail
obec@ihukvaldy.cz.

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

MÍSTO
Hrad Hukvaldy prochází v roce 2023 náročnou rekonstrukcí. I proto
doporučujeme, abychom se sešli na hradě a místo vašeho svatebního obřadu
společně vybrali. Nejoblíbenější svatební místa loňského roku:
1.Mezi kamennými zdmi a břečťanem
Krásný, z větší části uzavřený prostor pod širým nebem, který zdobí kamenné
zdi porostlé břečťanem a starý košatý strom.
2.Hradní motta/kulatina
Tento prostor bývá vybírán jako alternativa v případě deště, kdy svatební
obřad chystáme na dřevěném podiu, které je zakryto velkým "deštníkem".
Jinak je motta využívána pro koncerty a menší hradní akce.
CENA
Cena za svatební obřad obsahuje parkování před hradem, vstup pro všechny
svatebčany zdarma, služby agentury, základní vybavení svatebního obřadu a
možnost dodání hudebníků či ozvučení k reprodukované hudbě.
Cena je složena z:
- poplatek hradu (4 000Kč)
- služby agentury (základní balíček 8 700Kč)
- platba za auta, kterým je povolen vjezd do obory (200Kč/auto)
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
a zajištění vjezdů do obory. 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 Hukvaldy,
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.

