Svatby v hotelu Happy Star – obecná pravidla (platná od 12.09.2018)
1. Za pronájem altánu účtujeme poplatek 3000 Kč (tato cena je podmíněna objednávkou min.
svatebního oběda, v opačném případě je poplatek 5000 Kč, v ceně je i jeho základní výzdoba –
2 bílé vázy u vstupu, kované židle omotané bílou netkanou textilií a stůl pro oddávajícího
s rautovou sukní a bílým aranžmá na něm).
2. Základní výzdoba svatební tabule (středový pás a k tomu sladěný poskládaný třívrstvý
papírový ubrousek) stojí 50 Kč/osoba, za zapůjčení bílého potahu na židli včetně bílé mašle
účtujeme 60 Kč/ks. Případná další výzdoba svatební tabule či více výzdoba altánu ze strany
hotelu se řeší individuálně.
3. V případě soukromého využití místností účtujeme manipulační poplatek: za velký salonek
2000 Kč/den, za malý salonek 1000 Kč/den a za vinárnu za 1000 Kč/den (k velkému a malému
salonku přináleží i venkovní terasa). V této ceně je: rozmístění stolů a židlí dle požadavku
klienta, možnost využití techniky, klimatizace a následný úklid. Případné poškození inventáře,
koberce apod. se řeší individuálně.
4. Personál se o vás bude starat až do konce vaší oslavy (zavírací hodina u nás neexistuje),
po půlnoci účtujeme 300 Kč/hodina/číšník.
5. Pokud si budete chtít vzít k nám do hotelu vlastní alkohol, poté povolujeme jeden druh (buď
víno nebo tvrdý alkohol), poplatek (špuntovné) činí 100 Kč/dospělá osoba (dodaný alkohol vám
rádi nachladíme a poskytneme skleničky, chladící stojany či případně led).
6. Pokud si k nám chcete dovézt výslužky pro svatební hosty, tak není problém, ale je nutno
uhradit manipulační poplatek a skladné 300 Kč.
7. Při útratě za jídlo a pití za vaši svatební oslavu ve výši min. 20000 Kč máte nárok na hotelový
apartmán na vaši svatební noc zdarma (pokud není volný apartmán, tak na klasický pokoj,
pokud i ten není volný, tak vám na apartmán vystavíme voucher).
8. Platba za občerstvení je možná dopředu fakturou nebo v hotovosti (nelze kreditní kartou)
a provádí se bezprostředně po skončení oslavy u obsluhujícího personálu (pokud platíte hotově,
můžete si peníze bezpečně uložit na recepci hotelu, pokud u nás trávíte svatební noc, tak je
platba možná při odjezdu z hotelu). Při závazném potvrzení svatby (obecně do 14 dnů
od schůzky u nás na hotelu) se hradí záloha 10000 Kč splatná do 14 dnů od závazného
potvrzení svatby (stornopodmínky zálohy: min. půl roku před termínem svatby 20%, 3-6 měsíců
před termínem svatby 50% a 3 měsíce a méně před termínem svatby 100%).
V Hnanicích, dne 12.09.2018
………………………………….
Martin Herzig
ředitel hotelu

