Vážení svatebčané,
moc nás těší Váš zájem uspořádat svatbu v Aparthotelu Knížecí Cesta na břehu Lipna v kouzelném
prostředí šumavské přírody a historických budov bývalé schwarzenberské knížecí lesní správy.

Podmínky uspořádání svatby:
- exkluzivní rezervace ubytovacích kapacit min. budov A + B + C + H, min. na 2 noci
- v termínu 1.7.-31.8. exkluzivní rezervace kvůli probíhajícím letním dovoleným nepřijímáme
- záloha ve výši 80.000 Kč k uhrazení nejpozději 90 dní před datem rezervace (převodem či platební kartou)

Ubytování:
K dispozici je ubytování v 27 plně zařízených stylových apartmánech v několika budovách umístěných
v areálu o celkové kapacitě 95 pevných lůžek, 15 rozkládacích sofa lůžek, možností 4 přistýlek
a 6 dětských postýlek. Detailní plánky jednotlivých budov a apartmánů jsou dispozici na
www.knizecicesta.cz
- Budova A: 6 apartmánů (15 pevných lůžek, 10 rozkládacích sofa lůžek)
- Budova B: 3 apartmány (15 pevných lůžek, 1 rozkládací sofa lůžko)
- Budova C: 2 apartmány (5 pevných lůžek, 2 rozkládacích sofa lůžka)
- Budova H: 5 apartmánů (16 pevných lůžek, 2 rozkládacích sofa lůžka)
- Budova S1: 7 apartmánů (25 pevných lůžek)
- Budova S2: 4 apartmány (19 pevných lůžek)
Cena pronájmu ubytovacích kapacit budov A + B + C + H na 2 noci je 130.000 Kč včetně DPH a místního poplatku.
Cena exkluzivního pronájmu ubytovacích kapacit budov S1 na 2 noci je 40.000 Kč včetně DPH a místního poplatku.
Cena exkluzivního pronájmu ubytovacích kapacit budov S2 na 2 noci je 28.000 Kč včetně DPH a místního poplatku.
V ceně pronájmu ubytování jsou k dispozici následující služby a zázemí hotelu:
- společenská místnost pro 30 osob (včetně TV, PC a ozvučení)
- exteriérové prostory (vyhlídková terasa, nádvoří a mnoho dalšího přírodního prostoru areálu)

- kuchyňka včetně vybavení (myčka nádobí, malá a velká lednice, malý mrazák, horkovzdušná,
mikrovlnná trouba, výrobník ledu, základní kuchyňský inventář)
- vinný sklípek s posezením (též vhodné pro uskladnění dovezených potravin a nápojů)
- venkovní dřevěný nábytek z masivu (pro max. 70 osob)
- obřadní slavobrána a stolek z březového dřeva
- parkování na vyhrazeném parkovišti
- dětské hřiště, altánek, zvířecí koutek, sportovní hřiště, rybníček s molem a pramičkou
(společné sdílení s ostatními ubytovanými hosty)
Za poplatek je možné zajistit či zapůjčit:
- sestavení a odklizení svatební tabule 2.000 Kč (v nádvoří tabule ve tvaru U max. 70 míst)
- přistavení dřevěných laviček z masivu pro svatební obřad 1.000 Kč (max. 30 míst)
- snídaně formou bufetu v čase 8-10h: dospělá osoba 200 Kč, dítě 3-12let 100 Kč, dítě do 2let zdarma
- wellness služby dle aktuální nabídky a ceníku (např. sauny, horké koupele, masáže)
- sportovní vybavení dle aktuální nabídky a ceníku (např. seqway, elektrokolo, elektročlun, paddleboard)
- venkovní gril včetně balíku dřevěného uhlí - malý 290 Kč a velký 390 Kč/ den
- výčepní zařízení na točené sudové nápoje pro 3 pípy (vč. biogonové láhve a vyčištění trubek)
2 000,- / den
- jídelní příbor set (1ks lžíce, nůž, vidlička, kávová lžička, předkrmová či dezertní vidlička a nůž)
15 Kč / 1set / den
- jídelní bílý porcelán set (1ks polévkový talíř, talíř na hlavní chod, talíř na předkrm či desert)
15 Kč / 1set / den
- nápojový set (1ks sklenice na pivo, víno, nealko) 15 Kč / 1set / den
- ostatní inventář (1ks bílá porcelánová terina, nádoba na chlazení vína, skleněný džbán,
tác na občerstvení) 15 Kč / 1Ks/ den
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Lesovna - Apartments A, B, C
Hájovna - Apartments H + parking H
Recepce
Snídaně / Breakfast
Parking Apartments A, C
Terasa / Terrace
Finská sauna, odpočívárna / Wellness
Masáže, odpočívárna, horké koupele
/ Wellness
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Parní, Infra, ﬁnská sauna, ochlazovna
/ Wellnes
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Whirpool
Rybník / Pound
Dětské hřiště / Playground
Ohniště / Fireplace
Kolárna, lyžárna / Bikes, skis
Parking Apartments B
Altán / Gazebo
Molo, lehátka / Pier, sunbeds
Sportovní hřiště / Playing ﬁeld
Sušky - Aparments S + parking S
Stodola (zázemí personálu) /Staﬀ facilities
Nápojový automat / Drink machine
Výběh zvířat / Animal enclosure

Odkaz na svatební video a fotogalerii:
www.knizecicesta.cz/cs/svatba

Kontakty na svatební služby v okolí:
Obřad:
- Matrika Horní Planá, Městský Úřad
(Po a St: 7:30-11:00/12:00-17:00), tel: 380 724 415, matrika@horniplana.cz
- Římskokatolická farnost Horní Planá, tel: 604 322 396,
farnosti-na-lipne@seznam.cz
Kostely:
- Horní Planá Panny Marie Bolestné
- Hodňov Nejsvětější Trojice
- Zvonková sv. Jan Nepomucký
Svatební koordinátor:
- Štěpánka Bendová, tel: 608 731 567, info@stepanka-bendova.cz , www.stepanka-bendova.cz
- Kateřina Lenc Šebestová, tel: 725 183 552, katerina.sebestova@email.cz,
www.svatby-katerina-lenc-sebestova8.webnode.cz
Květinová výzdoba a vázání kytic:
- Květinové Studio, Ing. Michaela Lišková, tel: 778 026 441, ﬂoristika.cesky.krumlov@email.cz,
kvetinove.studio/Svatebni_vazba.htm
Fotograf:
- Gabriela Kalistová, tel: 602 159 523, gabriela.k@gasped.cz , www.gabrielakalista.cz
- Jan Sommer, tel: 724 246 425, gp500@seznam.cz , www.fotosvatba.net
Svatební sladkosti a pečivo:
- Pekárna Horní Planá, tel: 380 738 226, objednavky@pekarnahp.cz , www.pekarnahp.cz
- Domácí kremrole od Míši, Na Výsluní 331, Horní Planá, tel: 723 559 065, www.domacikremrole.cz
Stany pro hostinu a párty:
- Borovka Event s.r.o., David Borovka, České Budějovice, tel. 724 760 650, david@borovka.cz,
www.borovka.cz
- Party Rental, Kateřina Gibbins, Tábor, tel: 777 151 385, katerina@partyrental.cz , www.partyrental.cz
Catering a zapůjčení inventáře:
V areálu zatím nemáme v provozu vlastní restauraci, je ve fázi projektu a výstavby.
- Fine Food Academy, Jan Krob, Včelná, tel: 608 800 363, info@ffacademy.cz , www.ffacademy.cz
- City gastro, České Budějovice, tel: 387 201 651, info@citygastro.cz , www.citygastro.cz
- Auviex, Český Krumlov, tel: 604 660 385, auviex@auviex.cz , www.auviex.cz/catering
- Perla Catering, Vladislav Skoumal, Tábor, tel. 737 747 329, info@perla-catering.cz,
www.perla-catering.czl

Hudební a zábavní produkce:
- Bratři z Růže (rytířské představení, ukázka zbraní), Roman Zaiml tel: 777 639 833
- Studio Del Arte (loutkové divadlo), tel: 777655394
- Teatr, Pavel Šmíd, (divadelní a kejklířské představení), tel: 608 860 885, www.teatr.cz
- Rybníkáři (vodnická kapela), kapelník Jiří Krška, tel: 608232505
- Corsobeat kapela, www.corsobeat.cz , tel: 606 731 993
- Element kapela (50-60 léta), liancito@hotmail.com
- DJ Tomáš Pešina, agentura Amadeus, tel: 608 945 946, agentura-amadeus@centrum.cz
- DJ Dandy, Dan Kopal, tel: 724 045 787
- Tahací Harmonika, p. Hynek, ČB, tel: 603 182 848, muzikahynek@seznam.cz
- Situace kapela, tel: 728 603 925, Sanča Stanko
- Jazzová zpěvačka Miriam Bayle, miriambayle@miriambayle.com, www.miriambayle.com,
tel: 722 966 014
Vyhlídkové plavby parníkem:
- Lipno Line, tel: 602 403 364, info@lipno-line.com, www.lipno-line.com

Věříme, že svatební obřad, hostina a oslava na Knížecí Cestě se pro Vás bude úžasným zážitkem
na celý život. Žádáme Vás však, při volbě hlasitosti hudební produkce, použití pyrotechniky či
vyhazování odpadků berte ohled na okolní přírodu CHKO a NP Šumava.
V neposlední řadě též na milé sousedy či ostatní ubytované hosty.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše hosty.
Tým Knížecí Cesty.

Nabídka je platná od 1.1.2021 do 30.12.2022.
Provozovatel si nárokuje právo na případné provozní změny či doplnění.

