
Svatba



Prožijte svůj nezapomenutelný den 
v naprostém soukromí v samém srdci 

Českého ráje.
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Naprosté soukromí 
na ploše přes 20 000m2 

Nemá žádné sousedy, všude 
kolem jsou jen jablečné sady 

pastviny a louky.

Místo na obřad na louce 
s výhledem na hrad Trosky, 

dominantu Českého ráje 

Jedinečná 
lokalita
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Při svatbě nikam nespěcháte. 
Celý resort je vám k dispozici 
na 48 hodin. 

Máte čas na přípravu den před 
svatbou a po svatbě nemusíte 
spěchat a užít si přírody 
a první novomanželskou 
snídani nebo brunch. 

Příroda 
a klid

Svatba v sobotu 
Pronájem od pátku 12.00 do neděle 14.00 

Svatba ve středu 
Pronájem od úterý 12.00 do čtvrtka 12.00 

(O 15 % nižší cena)



7Vše na jednom místě



7

V resortu Na Pasece najdete vše podstatné 
pro maximální pohodlí na jednom místě pro dokonalý 

zážitek ze svatebního dne.
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Moderní roubenka, postavená 
z materiálů nejvyšší kvality, s vlastním 
wellness a vinným sklípkem pohodlně 
ubytuje až 16 hostů. Novomanželské 
apartmá s vířivkou.

Roubenka 
s vlastním 
wellness

Více informací

Dva dvoulůžkové pokoje v přízemí. V patře je pro 
vás připraven dvoulůžkový pokoj, pětilůžkový 
mezonetový pokoj a novomanželské apartmá se 
samostatnou koupenou.

Ve wellness najdete saunu pro 4 lidi 
s odpočívárnou, sprchou na ochlazení, volně 
stojící vanu a venkovní bazén.

V celém resortu je použita 
kosmetika od společnosti



9

V přízemí se nachází moderně 
vybavená restaurace s otevřenou 
kuchyní a barem. V patře pak 
chill-out zóna s výhledem 
na koruny stromů.

Stodola 
s restaurací

Více informací

Stodola je útulné místo pro svatební 
společnost, k čemuž slouží restaurační 
část pro 30 lidí. 
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Ústřední místo vaší svatby. 
Bude zde probíhat hostina a 
následná párty. Má i boční 
stěny, které se v případě deště 
můžou připnout a svatba bude 
nerušeně probíhat dále.

Detaily

Rozměry stanu 15×22 m 
Sezení až 120 lidí 
Kulaté stoly (pro 8 lidí) 14 ks 
  
Pevná podlaha 
Rautové stoly a bar 
Dj pult a pódium

Beduínský 
stan
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Moderní pojetí ubytování 
dalších hostí nabízí glampingové 

stany s kapacitou až 48 lidí.

Dopřejte svým hostům 
netradiční zážitek bez 

kompromisu na pohodlí. 

Detaily

Součástí stanů jsou až dvě 
dvoulůžkové postele s pohodlnými 

matracemi a základním 
vybavením pro příjemný pobyt.

Glampingové 
stany
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Základní balíček je koncipován tak, 
aby vaše svatba proběhla v naprostém 
pohodlí a komfortu.

Varianty pronájmu:*

ÚT–ČT od 168 000,–

PÁ–NE  od 198 000,–

Volitelné položky:

Stoly – 14 ks (750,–/ks) 10 500,–

Židle – 100 ks (130,–/ks) 13 000,–

Rautové stoly – 3 ks (750,–/ks) 2 250,– 

Bar 1 200,–

Dj pult a podium 3 300,–

Pojízdný Prosecco van – 20 l 20 000,–

Slavobrána 1 500,– 

Cena 
za pronájem

*Resort se pronajímá pouze jako celek, a to ve variantě od úterý 12.00 do 
čtvrtka 12.00 nebo od pátku 12.00 do neděle 14.00. V ceně je roubenka, 
stodola, beduinský a glamping stany. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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01 Kolik u vás můžeme ubytovat hostů? 

Roubenka 16 osob a glampingové stany 48 osob. 
Celkem je maximální kapacita 64 osob. 

02 Jaká je kapacita stodoly a beduínského stanu? 

Ve stodole je restaurace pro 30 lidí, beduínský stan 
o 330 m2 a kapacitě 120 hostů k sezení. 

Ačkoliv svatební stan pojme až 150 osob, 
doporučujeme u nás uspořádat svatbu do 100 osob, 
abyste se vy a vaši hosté cítili co nejkomfortněji. 

03 Zajišťujete v rámci pronájmu catering? 

Ano, máme více ověřených dodavatelů, kteří se 
s vámi domluví na skladbě vašeho svatebního menu.

04 Můžeme si zajistit vlastní alkohol? 

Poskytujeme vlastní bohatou nabídku 
alkoholickým i nealkoholickým nápojů ze kterých 
si u nás vyberete. 

05 Kde se resort nachází? 

Resort se nachází 50 minut v dojezdové vzdálenosti 
od Prahy v srdci Českého ráje u obce Tatobity. 

06 Jak je to s hudbou po 22.00? 

Resort se nachází na samotě v přírodě, nicméně 
respektujeme zvířata a tím pádem po půlnoci 
doporučujeme přesun do stodoly.

Časté dotazy
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Lukáš 
Čížek

Cena 
Od 1 150,– 
na osobu 

Nechte se unášet chutěmi, 
které pro vás připraví vítěz 
soutěže Kuchař roku.

Catering
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ZE MĚ 
projekt
Celodenní hostina vytvořena 
s vášní pro dobré jídlo, plná 
důvěrně známých surovin.
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Ochutnejte catering, který 
pravidelně dělá radost nejen 
účastníkům soutěže Star 
Dance, ale potěší i vaše 
chuťové buňky.

AMUSE 
Catering
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Připravíme vinnou kartu dle vašeho výběru. 
Nabídka z tradičních i malých pivovarů. Alkohol 
dle karty nebo na přání. Čaje, domácí limonády 
a mošty z jablek z našeho sadu.

Míchané nápoje s možností barmanské 
show a skvělá káva od Mia Coffee připravená 
na italském stroji La Cimbali.

Prosecco pojízdný bar

Možnost objednání našeho stylového 
pojízdného Prosecco baru s 20 l nebo 
40 l prosecca. 

Nápoje
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Doplňkové 
služby 
V případě, že nemáte vybranou květinovou 
výzdobu, svatební koordinátorku nebo DJ,  
rádi vám doporučíme naše ověřené dodavatele 
služeb v různých cenových kategoriích.

Detaily

Kromě cateringu a nápojů si můžete 
veškeré svatební dodavatele vybrat 
podle sebe.
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Svatební 
koordinátorka

BRIDE TO BRIDE
SVATBA S CIHLÍKY
SVATBY PODLE TEREZY
SVATBÁTORKY
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KYTKY Z RÁJE
Z HERBÁŘE
MAROLI
IVY GARDEN

Květinová
výzdoba
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Dorty
MILUJEME DORTY
ANNA KLÁPŠTOVÁ
PAVLÍNA LOUČKOVÁ CAKEARTIST 
MIA CAKES AND SWEET
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Výzdoba 
a tiskoviny

DUŠÍ PSÁNO
TA.USMĚVAVÁ



2726DJ a kapela

DJ REPRO, MAREK ŠRAJER, PAVEL 
JANOVSKÝ, MARTIN CIHLÁŘ, TWINS, 
KJ SAX, SAXO FRANCIS
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LE MONIKA
BRIDE TO BRIDE
WINDSORS
VICTORIANO
GABRIELIN ATELIÉR

Šaty a obleky
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JAKUB MISÍK, CVAKMAT, 
SEJMSFOTO, JAKUB PODOBSKÝ 

FOTONAUT BUDKA

Fotograf



29 Svatební video
CPROMO.CZ, JAKUB BLOKŠ, JJ PRODUCTIONS
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Kadeřnice 
a vizážistka

ANNA VEJSOVÁ 
HAIRSTYLING BY RADUŠ
ZUII ORGANIC 
LÍČÍRNA 
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GISMONDI 1754
LÍBAL ZLATNÍK 
KLENOTA FINE JEWELRY
27JEWELRY 

Prstýnky 
a šperky



Vojtěch Šolc
ZAKLADATEL

vojtech.solc@resortnapasece.cz
739 764 391



Spojte se s námi
Facebook resort na pasece 
Instagram resort_na_pasece



w w w. resor t n apa sece . c z


