Kouzlo místa na svatbu

Svatba na zámku

Foto: Honza Ježdík

NOVÝ ZÁMEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ
patřící k nejvýznamnějším empírovým stavbám v Česku se nachází
uprostřed rozsáhlého anglického parku a celý jeho areál je klidným
místem pro konání svatebních obřadů i svatebních hostin.
Pro svatební obřady v zámku je určen Zrcadlový sál. Ten nabízí
40 míst k sezení, avšak jeho celková kapacita je 100 osob. Jste milovníky přírody? Nechte se oddat v zeleni parku. Nejoblíbenější
místo pro svatby v exteriéru najdete v centru parku, pod korunou
takřka dvousetletého platanu.
Veškeré požadavky na místo, průběh obřadu, výzdobu, hudební
doprovod s Vámi naše svatební koordinátorky budou konzultovat
a připraví tak, aby Váš svatební obřad proběhl k Vaší spokojenosti.
32

WWW.SVATEBNÍ-KATALOG.CZ

Jistě máte své vysněné místo a přesně tedy víte, kde se Vaše svatba
bude konat. Většina budoucích nevěst však své místo bude teprve
hledat. Mnohdy je hledání správného místa opravdu moc těžké. Je
úžasné, že současná nevěsta si může vybírat jen dle svého přání.
Nemusí to tedy být pouze obřadní síň v místě bydliště. Snad každá
nevěsta si přeje být v den svatby nejen překrásná, ale také si může
připravit svatbu na místě, které má kouzlo, historii či atraktivitu.
Tím se odlišuje od svatby v obřadní síni. Většina českých zámků
a hradů pronajímá pro snoubence místo jak na obřad tak na svatební veselí. Nespornou výhodou takového místa je už samotný
duch prostředí, kdy nejen snoubenci ale i hosté mají pocit, že jsou
na chvilku zámeckými pány. Zámecké prostory jsou velmi populární a české dějiny nám jich nabízejí velké množství k výběru. Jen
si představte, že se procházíte v krásných šatech, po chodbách,
kudy kráčeli čeští králové či hrabata. Pocit výjimečnosti, který svatební den sám o sobě poskytuje, se pak zvětšuje i díky zámeckým
prostorám. Na mnoha zámcích pak najdete i kaple, kde se mohou
konat i církevní obřady a tak páry, které touží po tomto obřadu,

o krásu zámku nemusejí přijít. Jsou to právě zámky a hrady které
dodají svatbě kouzlo neopakovatelného okamžiku. Zkuste si vybrat zámek, kam můžete i stylově přijet, třeba na koni či v krásném
kočáře. Najděte si zámek či hrad, kde vám budou na svatbě vyhrávat trubači jako za dob českých králů. A pokud chcete být opravdu
styloví, můžete se obléci do kostýmů, které budou příslušet století a době, ve které byl zámek či hrad obydlen. Nápadů, jak využít
neopakovatelné prostory zámků a hradů je nepřeberně. A ruku na
srdce. Když jste byla holčička, nesnila jste o svatbě na zámku? Myslím, že většina popravdě řekne, že ano. Není tedy úžasné, že si svůj
dětský sen nyní můžete splnit? Najděte si zámek, který bude mít
sál do něhož se zamilujete, nebo zahradu s kouzelným koutkem či
altánem, kde si řeknete své ano. V době příprav můžete všechno
hledání pojmout jako výlety a nejen, že poznáte krásná místa, ale
ještě si budete moci vybírat. Věříme, že zámek pro vaší vysněnou
a zcela originální svatbu najdete a díky tomu, se váš slavný den
stane originální, nezapomenutelný a okouzlující nejen pro vás budoucí novomanžele, ale i pro všechny vaše hosty.

Pro menší svatby (do 30 osob) nabízíme uspořádání svatební
hostiny v Toniově zámecké kavárně. Pro větší svatby je možné
připravit raut či jiné občerstvení a využít k tomu i velkou terasu.
Svatební obřady se v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí konají
druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, ale lze domluvit i jiný termín.
Kontakt: Bc. Ivona Jasníková , Tel.: 734 709 023,
E-mail: info@zamekkostelecno.cz, www.zamekkostelecno.cz
WWW.SVATEBNÍ-KATALOG.CZ

33

