FAQ svatebčanů
Jak si vybrat správný prostor a kolik mě to bude stát?

Varianta 1. (8:00-22:00)
Pronájem celé Otevřené zahrady (OZ) včetně vnitřních prostor * 28 000 Kč bez DPH do 150
osob, nad 150 osob individuální nastavení
* pergola u bistra, pergola u oveček, venkovní kuchyně, pec, gril+uhlí, zahradní stolky a židle,
pivní sety, 3x pikniková deka, konferenční sál, velká zasedací místnost, malá zasedací místnost,
samoobslužné hry
Varianta 2.(8:00-22:00)
Pronájem části Boromejské zahrady* 14 000 Kč bez DPH do 60 osob
* pergola u bistra, pergola u oveček, venkovní kuchyně, pec, gril+uhlí, zahradní stolky a židle,
pivní sety, 3x pikniková deka, samoobslužné hry
Co vše je v ceně pronájmu?

Přítomnost odpovědné osoby po celou dobu pronájmu (pro případ, že přestanou splachovat WC,
pro otevření a obsluhu brány, vpuštění do areálu a uzavření areálu), rozmístění nábytku,
udržování toalet v čistotě během svatby, úklid po svatbě.
Co není v ceně pronájmu?

Odpovědná osoba za OZ má na starost pouze servis areálu (nezahrnuje obsluhu např.při rautu,
pomoc s výzdobou areálu, sklízení výzdoby po akci). V ceně pronájmu není svatební výzdoba.
Úklid po svatbě

Po vaší svatbě se postaráme o úklid zahrady. Vaše věci a dekorace si však musíte odvést,
případně po svatbě nechat uložené na určeném místě v zahradě.
Mohou do zahrady psi?

Bohužel ani během svatby do zahrady pejsci nemůžou.
Mohu si zajistit vlastní catering a pití?

Vlastní catering si zajistit můžete.Neúčtujeme žádné špuntovné.Doporučujeme CateringForYou
(www.cateringforyou.cz), který naši zahradu velmi dobře zná a pravidelně u nás zajišťuje
občerstvení pro svatby a jiné eventy.
Mohu si objednat catering od Otevřené zahrady?

Na svatby bohužel catering nezajišťujeme.

Jakým nábytkem disponujeme?

Varianta 1.
6x stůl (1x2m)
15x pivní set (15x stůl + 30x lavice)
17x zahradní stolek (60x60cm)
90x židle
Varianta 2.
minus nábytek pro bistro (cca 5 zahradních stolků a 20 židlí)
Parkování

Pro variant 1. - V den vaší svatby vám můžeme zajistit 6 parkovacích míst
Pro variantu 2. – až 6 míst, ale záleží na domluvě dle ostatních pronájmů v zahradě
Mohu si přijít chystat svatbu den dopředu?

V sezónějsou prostory zahrady velmi vytížené. Svatbu je tedy možné si chystat až v den jejího
konání. Den dopředu si do zahrady můžete po předchozí domluvě navést potřebné věci (v
otevírací době recepce).
Je možné zůstat v zahradě i po 22. hodině?

Bohužel jsme součástí bytového komplexu, a tak jsou akce v zahradě možné pouze do 22:00. V
blízkém okolí je však spousta jiných možností, kde pokračovat ve veselí :). Dobrou zkušenost s
přesunem měli svatebčané například s Café Mezzanine na Údolní 435/15.
Možnost využití ledničky

V řešení...
Kouření v prostorách zahrady

Zahrada je zcela nekuřácká. Prosíme, informujte své hosty, že jediný protor určený ke kouření je
pod schody.
Kdy si můžete odvézt věci

Vaše věci si můžete přes noc nechat uzamčené v prostorách zahrady.
Elektřina v zahradě

Prosíme o konzultaci ohledně spotřebičů, které budete chtít během svatby používat. Ideálně
prosím pošlete dopředu seznam se spotřebiči, kde v zahradě je chcete mít umístěny a jejich
příkon.
Pohyb dětí v prostorách Otevřené zahrady

Návštěvníci jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které zodpovídají. V
zahradě jsou umístěny včelí úly, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. V případě bodnutí včelou se

můžete nechat ošetřit na recepci. Ve výukové části zahrady je malé jezírko (kořenová čistička
vod) - dbejte zvýšené opatrnosti a nenechávejte děti bez dozoru.
Herní prvky ve Výukové zahradě

Veškeré výukové prvky umístěné v zahradě jsou určeny pro děti od 4 let. Plánek aktivit je k
dostání na recepci.

