


Vážení svatebèané,

velice nás tìší Váš zájem uspoøádat svatbu právì v našem Aparthotelu & Wellness Knížecí cesta na pravém 
bøehu Lipna v kouzelném prostøedí šumavské pøírody a historických budov bývalé schwarzenberské lesní 
správy.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY USPOØÁDÁNÍ SVATBY U NÁS:
• exkluzivní rezervace ubytovacích kapacit min. v budovách A + B + C + SI + SII, a to min. na 2 noci
• v termínu 1. 7.-31. 8. exkluzivní rezervace celého areálu kvùli probíhajícím letním dovoleným nepøijímáme
• zálohu ve výši 100.000 Kè je nutno uhradit nejpozdìji 180 dní pøed datem rezervace

UBYTOVÁNÍ:
K dispozici je ubytování v 27 plnì zaøízených stylových apartmánech a pokojích, které se nachází v nìkolika 
budovách rozmístìných v našem areálu. Celková kapacita našeho ubytování je 93 pevných lùžek, plus až 
dalších 29 míst na pøistýlkách formou sofa. Dále je ještì možnost využití 4 mobilních pøistýlek a 8 dìtských 
postýlek, vè. ložního prádla. Detailní plánky jednotlivých budov a apartmánù jsou dispozici na 
www.knizecicesta.cz/apartmany

• Budova A: 6 apartmánù (15 pevných lùžek, až 10 osob na pøistýlce/sofa)
• Budova B: 3 apartmány (15 pevných lùžek, až 5 osob na pøistýlce/sofa)
• Budova C: 2 apartmány (5 pevných lùžek, až 4 osoby na pøistýlce/sofa)
• Budova SI: 7 apartmánù (25 pevných lùžek)
• Budova SII: 4 apartmány (17 pevných lùžek, až 2 osoby na pøistýlce/sofa)
• Budova H: 5 apartmánù (16 pevných lùžek, až 6 osob na pøistýlce/sofa)

CENÍK:
Cena exkluzivního pronájmu ubytovacích kapacit budov A + B + C + SI + SII na 2 noci (uvedené ceny jsou vè. DPH):

• kvìten, èerven, záøí – 189.000 Kè
• bøezen, duben, øíjen, listopad – 159.000 Kè
• prosinec (kromì termínu 23. - 31. 12.), leden – 149.000 Kè
• v pøípadì rezervace termínu mimo víkend (tj. od pondìlí do ètvrtka) bude poskytnuta 
  dodateèná sleva ve výši 10 % z výše uvedených cen exkluzivního pronájmu prostor.



• možnost doobjednání ubytovací kapacity budovy H – cena za 2 noci je 33.000 Kè (vè. DPH)

• po domluvì a za specifických podmínek lze rezervovat i pouze ubytovací kapacitu 
  budovy H (=Hájenky)
• v letních mìsících a v pøípadì teplého poèasí lze za specifíckých podmínek využít pronájmu
  prostor našeho letního bistra nacházejícího se vedle budovy Hájenky
  
Cena exkluzivního pronájmu prostor celého wellnessu, tzn. saunové trio (finská - parní - infra 
sauna), velká finská sauna, 2x víøivka (uvedené ceny jsou vè. DPH):

• 120 min neomezeného užívání – 12.990 Kè
• 240 min neomezeného užívání – 19.990 Kè
• ostatní varianty a kombinace exkluzivních pronájmù wellness jsou dostupné na vyžádání

V cenì exkluzivního pronájmu ubytování jsou k dispozici následující služby a zázemí hotelu:
• spoleèenská místnost pro až 40 osob (vnitøní nábytek pro až 40 osob, TV)
• exteriérové prostory (vyhlídková terasa, nádvoøí a mnoho dalšího pøírodního prostoru areálu)
• kuchyòka vè. spotøebièù (myèka nádobí, malá a velká lednice, malý mrazák, horkovzdušná 
   trouba, mikrovlnná trouba, výrobník ledu), vinný sklípek s posezením (též vhodné pro 
   uskladnìní dovezených potravin a nápojù)
• venkovní døevìný nábytek z masivu (pro max. 70 osob)
• obøadní slavobrána a stolek z bøezového døeva
• parkování na vyhrazených parkovištích
• dìtské høištì, altánek, zvíøecí koutek, sportovní høištì, rybníèek s molem a pramicí



Za poplatek je možné zajistit èi zapùjèit:
• sestavení a odklizení svatební tabule z venkovního masivního nábytku: 
   2.000 Kè (na nádvoøí, max. 70 míst)

• sestavení a odklizení døevìných lavièek z masivu pro svatební obøad: 
  1.000 Kè (max. 30 míst)

• snídanì formou bufetu: dospìlá osoba 290 Kè, dítì 3-12 let 190 Kè, dítì do 2 let zdarma
• wellness služby dle aktuální nabídky a ceníku (napø. masáže, horké koupele, Whirlpool, sauny)

• sportovní vybavení dle aktuální nabídky a ceníku (napø. segway, elektrokolo, elektroèlun, paddleboard)

• venkovní gril vèetnì 1 balení døevìného uhlí: malý gril 290 Kè/den, velký gril 390 Kè/den
• nepøenosné výèepní zaøízení na toèené sudové nápoje, 3 pípy (vè. biogonové láhve a vyèištìní trubek): 
  2.000 Kè/den
• jídelní pøíbor set (1ks: polévková lžíce, nùž, vidlièka, kávová lžièka): 30 Kè/1 set/den
• jídelní bílý porcelán set (1ks: polévkový talíø, talíø na hlavní chod, talíø na pøedkrm èi desert): 30 Kè/1 set/den
• sklenice na pivo (objem 0,5 nebo 0,3 l): 10 Kè/1ks/den

• sklenice na nealko (objem 0,2 nebo 0,3 l): 10 Kè/1ks/den

• ostatní inventáø (nádoba na chlazení vína, sklenìný džbán, tác na obèerstvení… - dle aktuální nabídky): 

  20 Kè/1 ks/den

Odkaz na svatební video a fotogalerii:
 https://www.knizecicesta.cz/svatebni-nabidka

Kontakty na svatební služby v okolí:

Obøad 
� Matrika Horní Planá, Mìstský Úøad (Po a St: 7:30-11:00/12:00-17:00), 
    +420 380 724 415, matrika@horniplana.cz
� Øímskokatolická farnost Horní Planá, tel: 604 322 396, farnosti-na-lipne@seznam.cz

Kostely
• Horní Planá Panny Marie Bolestné, Hodòov Nejsvìtìjší Trojice, Zvonková 
  sv. Jan Nepomucký

Svatební koordinátor
• Štìpánka Bendová, +420 608 731 567, info@stepanka-bendova.cz , 
   www.stepanka-bendova.cz
• Petra Paluska, koordinace akcí + catering, +420 604 874 047, 
   petrapaluska@cakesnbites.cz , www.cakesnbites.cz
• Kateøina Lenc Šebestová, +420 725 183 552, katerina.sebestova@email.cz , 
   www.svatby-katerina-lenc-sebestova8.webnode.cz



Kvìtinová výzdoba a vázání kytic
• Kvìtináøství, kavárna a cukrárna U Tøí koèek, Námìstí 8, Horní Planá, 
   +420 606 492 030, www.facebook.com/kavarnautrikocek/
• Kvìtináøství Tadykytky, Plešivecká 142, Èeský Krumlov, +420 608 404 442, 
   www.facebook.com/tadykytky/
• Kvìtinové Studio, Ing. Michaela Lišková, +420 778 026 441, 
   floristika.cesky.krumlov@email.cz, https://www.kvetinove.studio/o_mne.html

Fotograf
• Tomáš Perzl, +420 721 849 110, www.krasyjiznichcech.cz
• Gabriela Kalistová, +420 602 159 523, gabriela.k@gasped.cz, www.gabrielakalista.cz
• Jan Sommer, +420 724 246 425, gp500@seznam.cz, www.fotosvatba.net

Svatební sladkosti a peèivo
• Kavárna, cukrárna a kvìtináøství U Tøí koèek, Námìstí 8, Horní Planá,
    +420 606 492 030, www.facebook.com/kavarnautrikocek/
• Kynutá buchta, bistro Horní Planá, +420 776 163 021, www.kynutabuchtabistro.cz
• Domácí kremrole od Míši, Na Výsluní 331, Horní Planá, +420 723 559 065, 
  www.domacikremrole.cz

Stany pro hostinu a párty
• Borovka Event s.r.o., David Borovka, Èeské Budìjovice, +420 724 760 650, 
   david@borovka.cz , www.borovka.cz

Catering
V areálu zatím nemáme v provozu vlastní samostatnou restauraci, je ve fázi projektu a výstavby.

• The Catering, M. Koptiš, +420 724 975 075, info@chutnavic.cz , www.chutnavic.cz
• Fine Food Academy, Jan Krob, Vèelná, +420 608 800 363, info@ffacademy.cz, 
   www.ffacademy.cz
• Kameòák, restaurace Horní Planá, +420 605 156 208, www.penzion-kamenak.cz
• Kynutá buchta, bistro Horní Planá, +420 776 163 021, www.kynutabuchtabistro.cz
• City gastro, Èeské Budìjovice, +420 387 201 651, info@citygastro.cz, 
   www.citygastro.cz
• Auviex, Èeský Krumlov, +420 604 660 385, auviex@auviex.cz, 
   www.auviex.cz/catering



Hudební a zábavní produkce
• Corso, hudební kapela, Èeský Krumlov, M. Hladík, zahranièní i èeské hity, 
  +420 606 731 993, www.corsobeat.cz
• DJ Fanax, svatební DJ, Èeský Krumlov, F. Dubský, +420 602 320 540, 
   www.fajnsvatebnidj.cz
• Bratøi z Rùže, rytíøské pøedstavení, ukázka zbraní, Roman Zaiml, +420 777 639 833, 
   www.bratri.cz
• Studio Del Arte, loutkové divadlo, +420 777 655 394, www.dellarte.cz
• Teatr, Pavel Šmíd, divadelní a kejklíøské pøedstavení, +420 608 860 885, www.teatr.cz
• Rybníkáøi, hudebnì-divadelní skupina, kapelník Jiøí Krška, +420 608 232 505, 
   www.rybnikari.cz
• Situace, hudební kapela, Èeský Krumlov, J. Stanko, +420 728 603 925, www.situace.eu
• Jazzová zpìvaèka Miriam Bayle, miriambayle@miriambayle.com , +420 722 966 014, 
   www.miriambayle.com

Plavby
• Lipno Line, vyhlídkové plavby parníkem Lipno, +420 602 403 364, info@lipno-line.com, 
  www.lipno-line.com
• Pøevoz Horní Planá, pøevoz pøes Lipno na trase H. Planá-Bližší Lhota, 
  +420 723 589 565, www.horniplana.cz/prevoz

Věříme, že svatební obřad, hostina a oslava vašeho „dne D“ u nás, na Knížecí cestě,
pro vás bude úžasným zážitkem a budete na něj s radostí vzpomínat celý život.
V neposlední řadě též na milé sousedy či případné ostatní ubytované hosty.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše hosty!
Tým Knížecí cesty.

Nabídka je platná od 1. 9. 2022 do 30. 12. 2023. 
Provozovatel si nárokuje právo na pøípadné provozní zmìny èi doplnìní.
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