
 

Zabudli sme na niečo? Možno nájdete odpoveď tu… a možno aj viac ako ste 
čakali: 

Môžeme si priniesť vlastný alkohol, víno a nealkoholické nápoje? 
ÁNO - Prinesenie vlastných nápojov je možné, rozlišujeme 3 druhy nápojov - tvrdý alkohol, 
víno a nealko. Za každý druh nápoja účtujeme poplatok.  
V prípade čerpania všetkých nápojov zo strany hotela je poskytovaná zľava z ceny 
svadobného balíčka. Našu špeciálnu ponuku so zvýhodnenými cenami nápojov nájdete tu: 
https://www.hotel-premium.sk/files/hotel/downloads/2002_wedding_extra_offer.pdf. 

Sú povolené vlastné zákusky a torty? 
ÁNO bezplatne - Prinesenie si vlastných zákuskov, torty je možné bezplatne.  
Zákusky, torty i nápoje je možné priniesť už v piatok, uskladníme ich v našom chladiacom 
boxe, prevzatie zvyšného jedla, zákuskov, nápojov a torty môžete realizovať v nedeľu po 
svadbe, všetko Vám zabalíme a pripravíme. 

Môžeme si priniesť vlastné pochutiny? (chipsy, oriešky, tyčinky...) 
ÁNO bezplatne - Prinesenie si vlastných slaných pochutín je možné bezplatne. Radi vám 
ich však aj zabezpečíme, rovnako aj čerstvé domáce slané pečivo ako pagáče, drobné slané 
či tyčinky z lístkového cesta. 

Môžeme si priniesť vlastné ovocie? 
NIE - Vlastné ovocie nie je povolené. Radi vám zabezpečíme celé alebo filetované ovocie, 
ideálne aj s čokoládovou fontánou, ktorá je príjemným sladkým spestrením každej svadby. 

Môžeme mať svadobný obrad v hoteli? 
ÁNO - veľmi radi vám poskytneme našu konferenčnú sálu KS2, viac informácií vám poskytne 
náš svadobný manažér. 

https://www.hotel-premium.sk/files/hotel/downloads/2002_wedding_extra_offer.pdf


 

Je k dispozícii vonkajšia terasa alebo priestor pre fajčiarov? 
ÁNO - v letných mesiacoch máme k dispozícii aj letnú terasu, v zimných mesiacoch je 
priestor pre fajčiarov vyhradený priamo pred hotelom. 

Aké sú možnosti stravovania pre deti? 
• dieťa bez nároku na akékoľvek služby je grátis 
• dieťa do 14 rokov pri čerpaní polovičnej porcie jedla je účtované s 50% zľavou z ceny 

svadobného balíčka 

Je možné pripraviť aj jedlá, ktoré nie sú v ponuke? 
ÁNO - po konzultácii so šéfkuchárom vám radi pripravíme ponuku na mieru podľa vašich 
predstáv. Cena svadobného balíčka €49 / osoba platí pri dodržaní jeho štandardného 
obsahu a výberu jedného z uvedených menu na výber. Pri výbere vlastného menu alebo 
kombinácii jednotlivých jedál bude cena kalkulovaná individuálne. 

Môžeme mať zvýhodnenú cenu ubytovania? 
ÁNO - Cena ubytovania závisí od konkrétneho termínu svadby a počtu objednaných izieb. 
Náš event manažér vám poskytne ďalšie informácie. 

Aká výzdoba je v cene svadobného balíčka? 
ÁNO - Výzdoba zahrnutá v cene svadobného balíčka pozostáva z kompletného nastretia 
stola, návlekov na stoličky vo farbe zlatej alebo bielej. V prípade bielych návlekov si môžete k 
nim vybrať stuhy na stoličky vo farbe podľa našej ponuky svadobných dekorácií, tieto su tiež 
zahrnuté v cene svadobného balíčka (farby: zlatá, bordová, ružová, cyklamenová, modrá ai.
…). Na stoloch su tiež servítky 2-farebná kombinácia (biela + vo farbe stuhy na stoličky), 
organza na stole v rovnakej farbe a biele kónické sviečky. Ukážku našej svadobnej výzdoby 
zahrnutej v cene balíčka nájdete tu: https://www.hotel-premium.sk/files/hotel/hotel-a/
svadba_okruhle_stoly.jpg. 
Prípadnú ďalšiu výzdobu si môžete realizovať sami v našich priestoroch po dohode so 
svadobným manažérom. 
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Je prenájom sály zahrnutý v cene svadobného balíčka? 
ÁNO - Prenájom konferenčnej sály - je zahrnutý v cene svadobného balíčka. 

Aké sú prípadné ďalšie poplatky za svadbu? 
Servisný poplatok - účtuje sa po 22:00 hod. vo výške €39 / hodina (a za každú začatú ďalšiu 
hodinu) - je to poplatok za celú obsluhu, vrátane upratania miestnosti a kompletného 
servisu. Zábava je limitovaná do 04:00 hod. 
V prípade svadby v nedeľu alebo vo sviatok je účtovaný príplatok, konkrétne informácie vám 
poskytne náš svadobný manažér. 

 Je v cene zahrnuté parkovanie?  
ANO - V cene svadobného balíčka su zarátané 4 parkovacie miesta v hotelovej garáži + 8 
parkovacích miest na parkovacom dvore.


