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Chvalský zámek nabízí romantické
zámecké prostory pro svatební obřady, jejichž předností je především
rodinná atmosféra a příjemné
prostředí. Svatební obřady i hostiny
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.

Jak postupovat při objednání svatebního obřadu na Chvalském zámku
Obřadní síň

(max. kapacita 80 osob):
• kontaktovat matriku MČ Praha 20 na tel.
271 071 654 nebo 271 071 657 kvůli rezervaci
termínu svatby a vyřízení potřebných dokladů
• nejpozději v den obřadu a před jeho započetím
uhradit v recepci Chvalského zámku svatební
balíček „Obřadní síň“
• Svatební balíček „Obřadní síň“ v ceně
1 000 Kč vč. DPH zahrnuje:
– reprodukovanou hudbu při obřadu (výběr
z audiotéky na matrice nebo lze přinést vlastní
hudbu na CD nebo flash nosiči). V případě vlastní
hudby doporučujeme předem vyzkoušet na našem
přehrávači.
– přípitek alko/nealko šampaňské (1 láhev)
– možnost fotografování v prostorách zámku

Zámecké kryté nádvoří
(max. kapacita 200 osob):

• kontaktovat matriku MČ Praha 20 na tel.
271 071 654 nebo 271 071 657 kvůli rezervaci
termínu svatby a vyřízení potřebných dokladů
bezprostředně po rezervaci termínu na matrice kontaktovat recepci zámku kvůli objednávce a rezervaci pronájmu nádvoří pro svatební obřad
na tel. 281 860 130 nebo prostřednictvím emailu:
infocentrum@chvalskyzamek.cz
• nejpozději 1 měsíc před konáním obřadu
uhradit v recepci Chvalského zámku svatební
balíček „Zámecké nádvoří“
• Svatební balíček „Zámecké nádvoří“ v ceně
6 000 Kč vč. DPH zahrnuje:
– pronájem nádvoří na 1 hodinu
– základní úpravu prostor (lavice, koberec, obřadní stolek, slavobrána)
– reprodukovanou hudbu při obřadu (výběr
z audiotéky na matrice nebo lze přinést vlastní
hudbu na CD nebo flash nosiči). V případě vlastní
hudby doporučujeme předem vyzkoušet na našem
přehrávači.
– přípitek alko/nealko šampaňské (1 láhev)
možnost fotografování v prostorách zámku

Jiný prostor

(Reprezentační salonek, Modrý salonek, sklepení):
• stejný postup jako u nádvoří

Parkování

Těšíme se
na vás!

Parkování pro svatebčany je možné zdarma
v prostorách parkoviště Chvalské tvrze. Parkování na parkovišti Hotelu Chvalská Tvrz je možné
pouze v případě, že zde svatebčané mají objednaný
slavnostní oběd.
Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme
na tel. čísle: 281 860 130
či e-mailu: infocentrum@chvalskyzamek.cz

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

