
SVADBA
v Troch Studnickách



SVADOBNÁ PONUKA
do 49 osôb

Miesto: konferenčná miestnosť hotela
Termíny: počas celého roka podľa dostupnosti 
   (mimo termínov júl, august)

Minimálna cena za svadbu v konferenčnej miestnosti je 3 000 €.
(cena zahŕňa ubytovanie, catering, prenájom miestnosti) 
Ubytovanie je povinné a to min. 11 izieb/noc. 
Cena za ubytovanie je od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. 
(presná kalkulácia záleží od termínu svadby).

Cenová ponuka (príklad pre 30 osôb)
Svadba 30 osôb:          (minimálna konzumácia na osobu od 75 €)

Svadobné menu podľa výberu  od 30 €/osoba 

Večerný bufet od 25 €/osoba 

Prípitok podľa výberu od 3 €/osoba 

Finger food od 6 €/osoba 

Nealko a alko nápoje podľa ponuky 

Prenájom miestnosti 220 €
Konzumácia od 2 250 € 
Ubytovanie od 1 089 € 
SPOLU od 3 559 €

Ponuka extra Služieb:
Dekorácia v spolupráci svadobnej agentúry TERESA od 900 €
DJ od 400 €
Fotograf od 400 €
Možnosť civilného obradu v priestoroch hotela.

SVADOBNÁ PONUKA
počet osôb 50 – 99

Miesto: reštaurácia hotela (počas svadobného dňa sú k dispozícii   
  priestory reštaurácie a lobby baru)
Termíny: apríl až jún, september až 20. december

Cenová ponuka (príklad pre 80 osôb)
Svadba 80 osôb:          (minimálna konzumácia na osobu od 75 €)

Svadobné menu podľa výberu  od 30 €/osoba 

Večerný bufet od 25 €/osoba 

Prípitok podľa výberu od 3 €/osoba 

Finger food od 6 €/osoba 

Nealko a alko nápoje podľa ponuky 

Prenájom miestnosti GratiS
SPOLU catering od 6 000 €

PLUS
termín nedeľa až štvrtok:  
minimálne povinné ubytovanie 20 izieb na jednu noc.
termín piatok až sobota: 
minimálne povinné ubytovanie 40 izieb na jednu noc.
(35 izieb svadobný deň, 5 izieb deň pred alebo deň po svadbe). 
Cena za ubytovanie je od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. 
(presná kalkulácia záleží od termínu svadby).

Ponuka extra Služieb:
Dekorácia v spolupráci svadobnej agentúry TERESA od 1 600 €
Ochutnávka svadobného menu šéfkuchára

DJ od 400 €
Fotograf od 400 €
Možnosť civilného obradu v exteriéri a interiéri hotela. 



www.tmrhotels.com
Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.


