
SVADBA
v Troch Studnickách

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



SVADOBNÁ PONUKA 1
počet osôb 10 – 20

Miesto: konferenčná miestnosť hotela
Termíny: počas celého roka podľa dostupnosti

Cenová ponuka
Svadba 20 osôb: konzumácia od 50 €/osoba

Príklad:
Svadobné menu podľa výberu od 30 €/osoba
Aperitív od 2,50 €/osoba
Finger food od 5 €/osoba
Nealko a alko nápoje podľa ponuky
Miestnosť 150 €
SPOLU od 1 150 €

PLUS
Minimálne povinné ubytovanie 10 izieb na jednu noc (v prípade 
svadby do 22.00 hod. ubytovanie nie je povinné).
Ceny ubytovania od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. Presná kalku-
lácia záleží od termínu svadby.

PONUKA EXTRA SLUŽIEB:

Dekorácia v spolupráci svadobnej agentúry TERESA od 900 €
Ponuka druhej večere od 18 €/osoba
DJ od 400 €
Fotograf od 400 €
Možnosť civilného obradu v priestoroch hotela. 



SVADOBNÁ PONUKA 2
počet osôb 21 – 30

Miesto: konferenčná miestnosť hotela
Termíny: počas celého roka podľa dostupnosti

Cenová ponuka
Svadba 30 osôb: konzumácia od 50 €/osoba

Príklad:
Svadobné menu podľa výberu od 30 €/osoba
Aperitív od 2,50 €/osoba
Finger food od 5 €/osoba
Nealko a alko nápoje podľa ponuky
Miestnosť 100 €
SPOLU od 1 600 €

PLUS
Minimálne povinné ubytovanie 11 izieb na jednu noc (v prípade 
svadby do 22.00 hod. ubytovanie nie je povinné).
Ceny ubytovania od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. Presná kalku-
lácia záleží od termínu svadby.

PONUKA EXTRA SLUŽIEB:

Dekorácia v spolupráci svadobnej agentúry TERESA od 900 € 
Ponuka večerného bufetu od 18 €/osoba
DJ od 400 €
Fotograf od 400 €
Možnosť civilného obradu v priestoroch hotela.

SVADOBNÁ PONUKA 3
počet osôb 31 – 49

Miesto: konferenčná miestnosť hotela
Termíny: počas celého roka podľa dostupnosti

Cenová ponuka
Svadba 40 osôb: konzumácia od 50 €/osoba

Príklad:
Svadobné menu podľa výberu od 30 €/osoba
Aperitív od 2,50 €/osoba
Finger food od 5 €/osoba
Nealko a alko nápoje podľa ponuky
Miestnosť GRATIS
SPOLU od 2 000 €

PLUS
Minimálne povinné ubytovanie 11 izieb na jednu noc (v prípade 
svadby do 22.00 hod. ubytovanie nie je povinné).
Ceny ubytovania od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. Presná kalku-
lácia záleží od termínu svadby.

PONUKA EXTRA SLUŽIEB:

Dekorácia v spolupráci svadobnej agentúry TERESA od 900 €
Ochutnávka svadobného menu šéfkuchára
Ponuka večerného bufetu od 18 €/osoba
DJ od 400 €
Fotograf od 400 €
Možnosť civilného obradu v priestoroch hotela.



SVADOBNÁ PONUKA 4
počet osôb 50 – 99

Možný termín: apríl až jún, september až 20. december
Miesto: Reštaurácia hotela
Počas svadobného dňa  sú k dispozícii priestory reštaurácie a lobby baru.

Cenová ponuka
Svadba 60 osôb: min. konzumácia na osobu 75 €

Príklad: 
Svadobne menu podľa výberu od 30 €/osoba 
Večerný bufet od 18 € /osoba 
Prípitok podľa výberu od 2,50 €/osoba 
Finger food pri od 5 €/ osoba 
Nealko a alko nápoje podľa ponuky
Miestnosť GRATIS
SPOLU catering od 4 500 € 

PLUS
Minimálne povinné ubytovanie 20 izieb na jednu noc v termíne nedeľa 
až štvrtok.
Minimálne povinné ubytovanie 40 izieb na jednu noc (35 izieb svadobný 
deň, 5 izieb deň pred alebo deň po svadbe)
Ceny ubytovania od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. Presná kalku-
lácia záleží od termínu svadby.

PONUKA EXTRA SLUŽIEB:

Dekorácia v spolupráci svadobnej agentúry TERESA od 1600 €
Ochutnávka svadobného menu šéfkuchára
DJ od 400 €
Fotograf od 400 €
Možnosť civilného obradu v exteriéri a interiéri hotela.

SVADOBNÁ PONUKA 5
počet osôb 50 – 99

Možný termín: apríl až jún, september až 20. december
Miesto: Reštaurácia hotela
Počas svadobného dňa  sú k dispozícii priestory reštaurácie a lobby baru.

Cenová ponuka
Svadba 80 osôb: min. konzumácia na osobu 75 € 

Príklad: 
Svadobne menu podľa výberu od 30 €/osoba 
Večerný bufet od 18 €/osoba 
Prípitok podľa výberu od 2,50 €/osoba 
Finger food pri od 5 €/osoba 
Nealko a alko nápoje podľa ponuky
Miestnosť GRATIS
SPOLU catering od 6 000 € 

PLUS
Minimálne povinné ubytovanie 20 izieb na jednu noc v termíne nedeľa 
až štvrtok.
Minimálne povinne ubytovanie 40 izieb na jednu noc (35 izieb svadobný 
deň, 5 izieb deň pred, alebo deň po svadbe).
Ceny ubytovania od 99 €/izba pre dve osoby s raňajkami. Presná kalku-
lácia 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.


