Prenájom svadobnej sály – reštaurácie, personál
Kapacita reštaurácie hotela Plejsy*** je 110 – 120 osôb. Navýšenie kapacity samozrejme
vieme zabezpečiť susediacimi miestnosťami - salónikom 20 osôb, alebo kongresovou sálou 50
osôb. Sedenie je usporiadané slávnostnými tabuľami. Usporiadanie stolov, výzdobu miestnosti
a prestieranie prispôsobíme podľa Vašich požiadaviek s prihliadnutím na počet hostí a
dispozičné riešenie jednotlivých miestností.
Za personál sa štandardne účtuje poplatok 30,- Eur/čašník. Personál Vám je k dispozícii do
04:00 hod.
Cena prenájmu reštaurácie hotela Plejsy*** je 380,- Eur, od 10:00 hod. do 04:00 hod.
nasledujúceho dňa, salónika 70,- Eur a kongresovej sály 150,- Eur.
Korkovné sa štandardne účtuje vo výške 1,70€ / osoba / dospelá.

Hudba
Hotel Plejsy*** je mimo zastavaného územia, z toho dôvodu u nás neplatia žiadne časové
obmedzenia hlučnej hudby. Klient si môže zvoliť vlastný výber hudobnej produkcie. Extra
poplatok za energie sa samozrejme neplatí, pokiaľ berieme do úvahy štandardnú reprodukciu
(živá kapela, DJ,...). Pokiaľ má hosť záujem o ohňostroj, je potrebné sa predom dohodnúť s
prevádzkovateľom zariadenia a mestským úradom Krompachy.

Menu
Hlavné menu pozostáva zvyčajne z prípitku, minerálky, predjedla, hlavného jedla a kávy . Ďalej
zabezpečujeme bufetové stoly, ktoré pozostávajú zo studeného, teplého a šalátového bufetu.
Cenové kalkulácie a menu nájdete v prílohe Svadobné menu, kde si môžete vyskladať svoje
menu podľa vašich požiadaviek. Tento dokument je informačný. Svadobné menu vám
samozrejme môžeme zostaviť aj podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

Ubytovanie
Mladomanželom poskytujeme raňajky a svadobný apartmán počas svadobnej noci zadarmo.
Svadobní hostia majú zvýhodnenú cenu za ubytovanie na základe dohody s prevádzkovateľom
zariadenia, závisí od obsadenosti zariadenia a počtu svadobných hostí. Pri vyššom počte
ubytovaných hostí poskytujeme za ubytovanie zľavu.

Výzdoba
Výzdoba svadobnej miestnosti je vo vlastnej réžii klienta. Hotel Vám týmto umožňuje zabezpečiť
si aranžérku individuálne. V prípade záujmu Vám prevádzkar hotela poskytne kontakt na
externú aranžérku. Hotel zabezpečí biele obrusy, biele návleky na stoličky. Návleky na stoličky
sú spoplatnené 2,50,- Eur za kus.
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Vlastné komodity
Hotel Vám dovoľuje doniesť si vlastné komodity ( alkohol, víno, nealko, koláče, slané
pochutiny, ovocie). Čas a termín si dohodnete individuálne s prevádzkarom hotela. Budú vám
samozrejme zabezpečené skladovacie priestory aj chladiarenské zariadenia. Vlastné koláče aj
ovocie Vám nadekoruje na misy náš personál. Taktiež po dohode, je možné, aby náš personál
pripravil z Vašich komodít nápojové stoly, poprípade splnil iné požiadavky klienta za
dohodnutých podmienok.

Platobné podmienky
Pri prvom kontakte vám vieme urobiť nezáväznú rezerváciu, ktorá je platná 14 dní. Následne
je potrebné uhradiť zálohu vo výške 300,- Eur a tým je rezervácia záväzná. V prípade zrušenia
záväznej rezervácie je záloha nevratná. Spresnenie počtov je nutné uskutočniť najneskôr 7 dní
pred svadobnou hostinou. Minimálne 1 mesiac pred svadbou je potrebné dohodnúť si osobné
stretnutie s prevádzkarom hotela, na ktorom sa dohodne konkrétne menu a iné náležitosti.
Súčasťou dohody je aj ochutnávka dohodnutého menu. Predbežnú cenovú kalkuláciu svadobnej
hostiny Vám zašleme po spresnení menu a dohodnutého počtu porcií. Konečné vyúčtovanie
svadobnej hostiny bude k dispozícii nasledujúci deň po svadbe. Termín vyplatenia tejto hostiny
je na dohode s manažérom hotela, obvykle, deň po svadobnej hostine.

Záver
Po ukončení svadobnej hostiny si klienti neskonzumované občerstvenie odnášajú so sebou v
dohodnutom čase a vo vlastných nádobách, najneskôr však do 12:00 hod. nasledujúceho dňa
po svadbe, alebo podľa dohody s prevádzkarom hotela.
Ku každému klientovi samozrejme pristupujeme individuálne podľa požiadaviek klienta.

Sme veľmi radi, že ste si pre usporiadanie Vašej slávnostnej hostiny vybrali náš hotel.
Radi Vám vyjdeme v ústrety a urobíme všetko preto, aby vaša svadobná hostina bola
prispôsobená hlavne vašim požiadavkám.
Svojim podpisom sa obe strany zaväzujú k dodržaniu podmienok pri usporadúvaní
svadobnej hostiny.
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