Boutique Hotel Maraton****
Všeobecne záväzné podmienky pri usporadúvaní svadobnej hostiny
Miestnosť: Sála Serenáda s tanečným parketom a balkónom
Kapacita: max. 90 osôb (sedenie aj pri okrúhlych stoloch)
Foto: www.hotelmaraton.sk v sekcii Gastronómia
Objednávky: 0911 602 090, e-mail: restaurant@hotelmaraton.sk
1. Príprava miestnosti a prenájom
Výška prenájmu do 3:00 hod. je 300,00 €. Výška prenájmu po 3:00 hod. sa účtuje v sume
50,00 € za každú začatú hodinu. V cene prenájmu je zahrnutá príprava miestnosti a výzdoba
(slávnostné obrusy, ikebany, sviečky, svietniky, štóly, ozdobné látky, ozdobné predmety podľa
dohodnutej farebnosti, stuhy), klimatizácia miestnosti, manipulácia a zachladenie vlastného
alkoholu, nealkoholických nápojov, svadobnej torty a zákuskov prinesených deň vopred.
V cene nie sú zahrnuté návleky na stoličky. Tie je možné si objednať za príplatok 3,00 € na
osobu. V prípade potreby je možné zabezpečiť vlastného aranžéra.

2. Konzumácia
Odporúčame dvoj - trojchodové slávnostné menu:
1. chod: aperitív, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, káva
2. chod: švédske stoly (ponúkame studený bufet, teplý bufet alebo kombináciu oboch)
Pri dodržaní minimálnej konzumácie 40,00 € / 1 osobu majú hostia povolené užívať vlastný
alkohol, zákusky, torty, ovocie a slané a iné pochutiny. Kvôli nákladom na manipuláciu,
zachladenie a likvidáciu fliaš si účtujeme tzv. korkovné. Výška tohoto poplatku je 2€/dospelá
osoba.
3. Hudba
Je možné zabezpečiť si DJ-a, alebo živú hudbu. Poplatok za hudbu je 15 €. Hotel má možnosť
zabezpečiť vlastného DJ-a, tiež tanečného trénera ako predprípravu na svadobný tanec (3krát 1 hod. za poplatok).
4. Personál
Personál reštaurácie je zabezpečený do 22:00 hod. Po 22:00 hod. si účtujeme poplatok
v sume 10€+dph. Konkrétny počet osôb personálu je závislý od reálneho počtu hostí
zúčastnených na svadbe, resp. je vecou dohody medzi objednávateľom a hotelom vopred.

5. Tovar hostí*
Tovar hostí je možné priniesť deň vopred v čase dohodnutom individuálne s manažérom
hotela na telefónnom čísle: 0911 60 20 90.
6. Platobné podmienky
Nezáväznú rezerváciu je potrebné potvrdiť zložením zálohy 300,00 € najneskôr do jedného
týždňa od prijatia predbežnej rezervácie. V prípade zrušenia záväznej rezervácie je záloha
nevratná. Minimálne 1 mesiac pred svadbou je potrebné telefonicky si dohodnúť osobné
stretnutie s manažérom reštaurácie, na ktorom sa dohodne konkrétne menu. Súčasťou dohody
je aj ochutnávka konkrétne dohodnutého menu. Tri dni pred svadbou je potrebné upresniť
počet hostí. Hostinu je možné vyplatiť pred jej samotným začatím na základe cenovej ponuky
zostavenej podľa dohodnutého menu a nahláseného počtu porcií. Všetku konzumáciu nad túto
hodnotu je nutné vyplatiť ihneď po jej skončení .
7. Záver
Po ukončení slávnostnej hostiny si hostia odnášajú zvyšný alkohol, koláče, kvety, ale
aj všetky osobné veci vo vopred dohodnutom čase, po dohode s manažérom hotela (zvyčajne
nasledúci deň dopoludnia).
8. Doplňujúce informácie
Pri použití konfiet v interiérových priestoroch účtujeme poplatok za znečistenie vo výške

80€.
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Usporiadanie stolov, výzdobu miestnosti a prestieranie prispôsobíme podľa Vašich
požiadaviek s prihliadnutím na počet hostí a interiér jednotlivých miestností.
Sme radi, že ste si na usporiadanie Vašej slávnostnej hostiny vybrali našu reštauráciu.
Personál Boutique Hotela Maraton Vám praje príjemnú oslavu.

Meno objednávateľa:

Dátum akcie :

Podpis objednávateľa:

Podpis manažéra:

Svojim podpisom sa obe strany zaväzujú k dodržaniu podmienok pri usporiadaní svadobnej
hostiny.

