
Chvalský zámek • Na Chvalské tvrzi 857 • Praha 20 – Horní Počernice
tel. 281 860 130 • e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz

 Jak postupovat při objednání svatebního obřadu na Chvalském zámku

Obřadní síň 
(max. kapacita 80 osob):

• kontaktovat matriku MČ Praha 20: domluva ter-
mínu svatby, vyřízení potřebných dokladů
• nejpozději v den obřadu a před jeho započetím za-
platit v recepci Chvalského zámku přípitek a foto-
grafování na zámku (v případě zájmu)

Zámecké kryté nádvoří
(max. kapacita 200 osob):

• kontaktovat matriku MČ Praha 20: vyřízení po-
třebných dokladů a rezervace termínu
• navíc kontaktovat recepci zámku (Andrea Proš-
ková, Zuzana Dejmková): 
• tel. 281 860 130, infocentrum@chvalskyzamek.cz
• bez objednávky na Chvalském zámku nebude 
termín a místo rezervováno!

Nabídka míst obřadu: 

Chvalský zámek nabízí romantické zámecké pro-
story pro svatební obřady, jejichž předností je přede-
vším rodinná atmosféra a příjemné prostředí. Sva-
tební obřady je možné uskutečnit v obřadní síni, na 
půvabném krytém zámeckém nádvoří či v jiném 
prostoru zámku (salonky, sklepení). 
Velkou výhodou je velmi dobrá dopravní dostupnost 
a možnost parkování v místě.

Informace ke svatebním obřadům 
na Chvalském zámku
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• nejpozději v den obřadu a před jeho započetím 
zaplatit v recepci zámku přípitek a fotografování       
(v případě zájmu)
• cena pronájmu vybraných prostor dle ceníku 
Chvalského zámku
• smlouva o pronájmu musí být podepsána               
i uhrazena nejpozději 1 měsíc před svatebním 
obřadem

Jiný prostor 
(VIP salonek, modrý salonek, sklepy):

• stejný postup jako u nádvoří

 Další pokyny pro svatebčany

V prostorách Chvalského zámku a na přístupové cestě k zámku je zakázáno sypat rýži, 
hrách či okvětní lístky, a tím znečišťovat okolí zámku. 

Parkování
• Parkování pro svatebčany je možné zdarma v pro-
storu parkoviště za stodolou – hlásit při vjezdu do 
areálu Chvalské tvrze. 
• V případě parkování v areálu mimo výše uvedený 
prostor je personál placeného parkoviště při výjezdu 
z areálu oprávněn vybírat poplatek za parkování.
• Parkování na soukromém parkovišti Hotelu Chval-
ská Tvrz je možné pouze v případě, že zde svateb-
čané mají objednaný slavnostní oběd.

Fotografování a přípitek
• Fotografování na zámku zdarma je povoleno pou-
ze po dobu svatebního obřadu a pouze v prostorách 
obřadní síně. Ve všech ostatních prostorách je 
fotografování zpoplatněno částkou 200 Kč.
• Svatebčané si mohou objednat přípitek za 180 Kč 
(lahev šampaňského Bohemia Sekt). Poplatek za fo-
tografování  a přípitek musí být uhrazen v den konání 
a ještě před zahájením svatebního obřadu.

Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 
281 860 130 či e-mailu: infocentrum@chvalskyzamek.cz

Těšíme se na Vás.


