SVADOBNÁ PONUKA 2022
Kaštieľ Kubínyi je miesto, kde sa spája história, kvalita služieb
a výnimočnosť prostredia s úžasným citom pre detail.
Súčasťou tohto jedinečného historického areálu je okrem elegantného
barokového kaštieľa z 18. storočia aj reštaurácia Amalia s nadčasovým
interiérom a nezameniteľnými výhľadmi na nádherný anglický park, v
ktorom si už nejeden pár povedal svoje Áno.
A keď sa k romantickým priestorom s prvotriednymi službami
a komfortným ubytovaním pridá aj kvalitný gurmánsky zážitok,
dostanete svoj Deň D tak, ako ste o ňom vždy snívali.
Dovoľte nám pripraviť Váš vysnívaný deň podľa Vašich predstáv.
Budeme radi ak budeme môcť byť jeho súčasťou.
Váš Kaštieľ Kubínyi.

Kaštieľ Kubínyi je národná kultúrna pamiatka, ktorá prešla náročnou a veľmi
precíznou rekonštrukciou, s cieľom prinavrátiť tomuto miestu takmer stratenú dušu.
Nazrite dnu a presvedčte sa sami o úžasnej energii vyžarujúcej z týchto výnimočných priestorov.

• Maximálne súkromie v uzavretom areáli
• Osobný prístup k Vašim požiadavkám
• Prvotriedne služby
• Jedinečné prostredie v splynutí s prírodou
• Vysokohodnotné historické priestory v kaštieli
• Priestranné a nadčasové priestory reštaurácie
• Obrad pod holým nebom v anglickom parku
• Obrad v historickej kaplnke s unikátnymi stropnými maľbami
• Rozprávkovo fotogenické priestory pre Vaše svadobné fotky
• Exkluzívny mladomanželský apartmán vo vežičke kaštieľa
• Komfortné ubytovanie pre Vašich hostí
• Sympatický a profesionálny personál
• Overená spolupráca s externými partnermi
... a hlavne mnoho spokojných mladomanželov a hostí.
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SVADOBNÝ OBRAD
.

Obrad pod holým nebom v splynutí s prírodou.
Zelené tóny upraveného trávnika, ladné krivky nášho barokového kaštieľa a takmer dvestoročné stromy,
ktoré sú nepochybnou dominatou celého parku, budú ideálnymi kulisami pre Váš svadobný obrad.
Prenájom zahŕňa:
·
priestory parku
·
ozvučenie so sprievodnou hudbou
·
slavobránu a jej výzdobu
·
koberec
·
sedenie pre hostí
·
prípitok pre mladomanželov a najbližších (1 fľaša kvalitného šumivého vína)
·
pitný režim pre hostí (čistá voda / voda s citrónom)

Elegantný obrad v kaplnke s unikátnymi stropnými maľbami.
V priestoroch historickej kaplnky, ktorá je súčasťou kaštieľa, boli pri rekonštrukcii odhalené pôvodné
nástenné maľby z 18. storočia vytvorené talianskými umelcami technikou Secco. Kaplnka bola veľmi citlivo
zreštaurovaná do pôvodného stavu, ktorá podľa testamentu Jozefa Kubínyiho naozaj slúžila ako rodinná
kaplnka Kubínyiovcov.
V prípade, že sa rozhodnete spečatiť svoje sľuby v tomto nádhernom historickom priestore, si z Vášho
veľkého dňa odnesiete nie len nezabudnuteľný a veľmi autentický zážitok, ale zároveň tak prispejete
k podpore, rozvoju a údržbe týchto priestorov, ktoré by sme veľmi radi zachovali aj pre ďalšie generácie.
Prenájom zahŕňa:
·
priestory kaplnky
·
ozvučenie so sprievodnou hudbou
·
výzdobu priestorov
·
prípitok pre mladomanželov a najbližších (1 fľaša kvalitného šumivého vína)
·
pitný režim pre hostí (čistá voda / voda s citrónom)
Kapacita cca 30 ľudí na státie v miestnosti pred kaplnkou.
Kaplnka nie je vysvätená (možnosť len civilného obradu).




Pri usporiadaní svadobnej hostiny v Kaštieli Kubínyi získavate výhodnejšiu cenu za obrad.
Možnosť zabezpečenia živej hudby k obradu.
Oddavajúceho si mladomanželia zabezpečujú vo vlastnej réžii.
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SVADOBNÁ HOSTINA

Vysokohodnotné historické priestory vhodné pre menšie, komornejšie svadby.
Vo výnimočných a vkusne zariadených priestoroch hlavného salóna sa nachádzajú dva najstaršie exponáty
- tabernát z pol. 18. storočia (kombinácia písacieho stola a úložného priestoru s centrálnym uzamykacím
systémom) a stojace hodiny v nike (z pol. 18. storočia). Celkovú atraktivitu priestoru dopĺňa aj historický klavír
a reprodukcie obrazov Jána Kupeckého, jedného z najznámejších slovenských barokových maliarov.
·
·
·
·
·
·

Kapacita je 10 hostí (kapacita stola).
Možnosť doplnenia menšieho stola pre max. 4 dospelé osoby
Welcome drink pre všetkých hostí
Otvorený krb pre spríjemnenie atmosféry
Zvuková technika pre sprievodnú hudbu
Služby event manažéra a personálu

- Vzhľadom k špecifickosti týchto priestorov a ich historickej hodnote,
je ich využívanie povolené len do 22:00 (do 24:00 pri rezervácii
ubytovania v priestoroch kaštieľa).
- V pripade záujmu o predĺženie oslavy je Vám k dispozícii atraktívna
historická vínna pivnica, nachádzajúca sa taktiež v priestoroch kaštieľa.

Priestranné a elegantné priestory reštaurácie
Ideálne miesto pre usporiadanie väčšej svadby v moderných a nadčasových priestoroch reštaurácie, ktoré
ponúkaju široké možnosti využitia.
·
·
·
·
·
·
·
·
-

-

Priestory na sedenie s max. kapacitou 65 osôb.
Barová časť
Tanečný parket
Výhľady na historický kaštieľ a park
Premietacie plátno s projektorom
Otvorený krb pre spríjemnenie atmosféry
Možnosť živej sprievodnej hudby na historickom krídle
Služby event manažéra a personálu
Svadobná hostina v reštaurácii Amalia sa môže konať len pri prenájme celého areálu na základe platného
cennika. Prenájom zahŕňa kompletné uzavretie areálu a jeho užívanie, priestory reštaurácie a ubytovanie
s raňajkami (11 izieb + novomanželský Apartmán).
Pri menšich svadbách (ďo 25 osôb) konajúcich sa mimo hlavnú sezónu (t.j. október-apríl) je možnosť prenajatia
reštaurácie bez kompletného uzavretia areálu a obsadenia izieb. (v závislosti od obsadenosti hotela.)

Marketing&Eventy | info@kastielkubinyi.sk | +421 948 451 951
www.kastielkubinyi.sk

| 4 |

UBYTOVANIE HOSTÍ

Z dôvodu špecifickosti našich priestorov a zaručenia maximálneho komfortu hostí, je pri usporiadaní
svadby v reštaurácii Amalia nevyhnutné aj obsadenie ubytovania. (neplatí pri usporiadaní svadobnej hostiny
v priestoroch hlavného salóna v kaštieli) Cena za ubytovanie je zahrnutá v celkovej sume za prenájom
a užívanie priestorov počas svadobného dňa.

V rámci kompletného prenájmu priestorov v uzavretom areáli je pre Vás a Vašich hostí k dispozícii:
·
·
·
·
·
·

Mladomanželský apartmán Exclusive vo vežičke kaštieľa
11 izieb s kapacitou 24 pevných lôžok (10x2 osoby + 1x4 osoby)
6x prístelka pre dospelú osobu (alebo 12 detí vo veku do 15 rokov + 2 deti do 12 rokov)
Raňajky pre všetkých ubytovaných hostí
Wellness
Spolu max. 32 dospelých osôb pri plnej obsadenosti hotela
Viď strana č. 9 – Typy izieb

V období mimo hlavnej sezóny (október-máj) Vám ponúkame kompletný prenájom priestorov
s ubytovaním za zvýhodnenú cenu.

Využiteľný len pre svadby do 25 osôb (vrátane detí), konajúcich sa mimo hlavnú sezónu (t.j. v mesiacoch
október-apríl) a v závislosti od obsadenosti hotela). Podmienkou je obsadenie všetkých 7 izieb nad
reštauráciou. Kompletné uzatvorenie areálu nie je podmienkou. V rámci celkovej sumy za prenájom
priestorov je pre Vás a Vašich hostí k dispozícii:
·
·
·
·
·

Mladomanželský apartmán Exclusive vo vežičke kaštieľa
7 izieb nad reštauráciou s kapacitou 16 pevných lôžok (6x2 osoby + 1x4 osoby)
6x prístelka pre dospelú osobu (alebo 12 detí vo veku do 15 rokov)
Raňajky pre všetkých ubytovaných hostí
Wellness
Viď strana č. 9 – Typy izieb

Pri usporiadaní svadobnej hostiny v hlavnom salóne kaštieľa, trvajúcej max. do 22:00 nie je podmienkou
obsadenie ubytovania.
V prípade záujmu o predĺženie oslavy po 22:00 je nutná rezervácia 5 izieb v priestoroch kaštieľa
(1mladomanželský apartmán + 4 dvojposteľové izby).
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SVADOBNÝ CATERING A NÁPOJE

Svadobné menu si môžte vybrať z našej aktuálnej ponuky podľa vlastných preferencií:
·
Aperitív s kanapkami (občerstvenie pred hostinou).
·
Hlavné slávnostné menu.
·
Teplý a studený bufet.
·
Grilovanie na terase reštaurácie.
·
Iné špecifické požiadavky cateringu.

·
·
·
·

Slávnostný prípitok, víno, pivo a nealko nápoje poskytuje výhradne Kaštieľ Kubínyi.
Vyberieme pre Vás kvalitné víno a nápoje v takej cenovej hladine, akú budete požadovať.
Pre milovníkov vína ponúkame výber vysokokvalitných vín z našej vínnej pivnice.
Alkohol si máte možnosť zakúpiť u nás alebo po vzájomnom odsúhlasení druhu a množstva
priniesť vlastný za stanovený poplatok (korkovné).

 Pri definitívnej rezervácii od nás dostanete skúšku svadobného menu pre dve osoby zadarmo.
 Svadobnú tortu, koláče, syry/korbáčiky nezabezbečuje Kaštieľ Kubínyi (v prípade záujmu Vám radi
doporučíme dodávateľov, s ktorými sme spokojní).
 Cenovú ponuku na jedlo a nápoje Vám zašleme na základe Vašej požiadavky.
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OSTATNÉ SLUŽBY A PODMIENKY

·

Zorganizujeme Vám originálny piknik v parku, pripravíme súkromné wellness, jacuzzi, masáž,
degustačnú večeru, hudbu, grilovačku, alebo neformálnu vínnu degustáciu. Výber je na Vás.

·

S event manažérom môžte pred svadbou konzultovať všetky Vaše otázky a potrebné náležitosti. Po
prvom stretnutí a ujasnení predstáv Vám pripraví približný rozpočet a celý si ho s Vami prejde.
Event manažér a personál kaštieľa je Vám plne k dispozícii v deň svadby na základe zmluvných
podmienok.

·

·

·

Páry, ktoré sa rozhodnú pre usporiadanie svadby v Kaštieli Kubínyi, budú
mať priestory pre svadobné fotenie sprístupnené bezplatne. K dispozícii
budú pre Vás exteriérové priestory celého areálu a vyhradené interiérové
priestory v historickom kaštieli.
V prípade záujmu len o svadobné fotenie v našom areáli (bez svadobnej
hostiny) je táto služba spoplatnená na základe aktuálneho cenníka.

·

Nie je možné si zdobiť priestory vo vlastnej réžii. Spolupracujeme
s overenými dekoračnými agentúrami, ktoré dokonale poznajú naše
priestory a zároveň vedia vyhovieť požiadavkám zákazníka. V prípade, ak
sa rozhodnete pre svadbu v našich priestoroch, na agentúru Vám
poskytneme kontakt, alebo jej Vaše predstavy pretlmočíme za Vás.
V priestoroch Kaštieľa Kubínyi nie je možné umiestniť okrúhle stoly.

·
·
·

Prenájom miestnosti na prípravu nevesty/ženícha.
Dovoz/Odvoz hostí v 7 miestnom mikrobuse.
Živá hudba k obradu.

·

V prípade záujmu o externé služby Vám radi poskytneme kontakt.

·

-oddávajúci
-fotograf
-DJ
-foto stena / foto búdka
-zmrzlinový stánok
-candy bar, koláče, torta

-svadobné šaty, obleky
-vizáž
-čepčenie
-animátor/starejši
-živá kapela
- iné...
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·

Maximálny komfort a exkluzivitu našich priestorov

·

Dokonalé súkromie v nádhernom a vysokohodnotnom historickom areáli

·

Noc v novomanželskom apartmáne vo vežičke barokového kaštieľa

·

Ubytovanie s raňajkami pre Vás a Vašich hostí

·

Služby event manažéra, ktorý dohliadne na bezproblémovú organizáciu
a chod svadby

·

Slávnostné uvítanie s tradičným rozbíjaním taniera a prípitkom.

·

Personálne zabezpečenie počas svadby do 23.00 h (po 23:00 podľa zmluvných
podmienok)

·

Skúšku svadobného menu pre dve osoby

·

Interiérové a exteriérové priestory areálu Kaštieľa Kubínyi pre svadobné fotenie
vo Vami vybranom termíne

·

Chránené parkovanie v uzavretom areáli (20 áut)

·

Uskladnenie a chladenie Vami donesených koláčov, torty a syrových výrobkov

·

Osobný a profesionálny prístup našich zamestnancov

·

Sprostredkovanie kontaktov na externé služby

·

Prehliadku zreštaurovaného interiéru kaštieľa

·

Vstup do wellness
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TYPY IZIEB

č.
izby

Izby v historickom
kaštieli

Počet
izieb

Posteľ
rozložiteľná
na 1 + 1

Typ
postele

Počet možných
ubytovaných
osôb

1

Apartmán Exclusive

1

nie

A

2 + 1*

2

Deluxe

1

nie

A

2 + 1*

3

Classic

1

nie

B

2

4

Premium

1

nie

B

2

5

Relax

1

nie

B

2

Počet
izieb

posteľ
rozložiteľná
na 1 + 1

Typ
postele

Počet možných
ubytovaných
osôb

Garden Lux

1

nie

C

2 + 2*

Comfort

5

áno

C

2 + 2*

Apartmán Amalia

1

nie

B 2x

č.
izby

1
2-6
7

Izby v dome De Adda

4

Typ postele:
A – Manželská posteľ 200 cm x 200 cm + prístelka pre 1 dieťa do 12 rokov
B – Manželská posteľ 200 cm x 200 cm, bez prístelky
C – Manželská posteľ 200 cm x 200 cm + rozkladacia pohovka 180 cm x 140 cm, vhodné pre 2 deti
alebo 1 dospelú osobu.
* prístelky v izbách Deluxe a Apartman Exclusive sú vhodné pre 1 dieťa do 12 rokov
* prístelky v izbách typu Garden Lux a Comfort sú vhodné pre 2 deti do 18 rokov alebo 1 dospelú
osobu.
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Veríme, že táto detailne spracovaná svadobná ponuka Vám pomohla bližšie
spoznať naše priestory a služby.

Ak máte pocit, že ste našli to správne miesto, neváhajte nás
kontaktovať prostredníctvom mailu na

info@kastielkubinyi.sk
Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky a pripravíme Vašu cenovú ponuku.
Sme tu pre Vás!
Ďakujeme!

www.kastielkubinyi.sk/svadba-v-kastieli/

