
Hněvín 
žije 
svatbami

Nabídka svatby na 
hradě Hněvín 



Hrad Hněvín, který se majestátně 
tyčí nad městem Most, bude 
opravdu stylovým místem pro 
vaši svatbu. Dechberoucí výhledy  
a citlivě zrekonstruované prostory 
hradu vytvářejí jedinečnou 
atmosféru pro svatby, zásnuby 
nebo předsvatební focení.
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Okouzlující atmosféra pod širým 
nebem. V příjemném stínu stoletých 
kaštanů a v pečlivě udržovaných 
zahradách hradu Hněvín najdete 
dokonalé prostředí pro jednu z 
nejkrásnějších a nejdůležitějších 
událostí vašeho života.
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Romantické kulisy 
malého hradu. Citlivě 
zrekonstruované 
interiéry i exteriéry hradu 
Hněvín vytvářejí 
nádhernou scenérií pro 
nezapomenutelné 
svatební obřady  
a hostiny. A svůj kočár 
(auto) si můžete  
u hradu zaparkovat  
zcela zdarma.
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Kompletní řešení vaší svatby 
– nalezení a rezervace termínu 
konzultace stylu a téma svatby 
– výběr svatebního místa 
– kompletní svatební catering 
– originální svatební výzdoba 
– profesionální ozvučení 
– kontakt na osvědčené dodavatele 
– kvalitní svatební mobiliář 
– pronájem párty stanu 
– bezplatné parkování 
– zabezpečení ubytování 
– koordinace svatebního dne 

Bude nám ctí být součástí 
vašeho velkého dne. Náš tým 
udělá první i poslední, aby 
vaše svatba byla jako z 
pohádky. Nechte se hýčkat - 
ať už plánujete pouze svatební 
obřad nebo větší svatbu.



Vše s úsměvem. Hladký průběh příprav  
i samotné svatby je pro nás prvořadý. 
Pomůžeme vám najít a zarezervovat vhodný 
termín a zajistíme komunikaci s matrikou. 
Společně vybereme nejvhodnější místo pro 
Váš obřad i hostinu a v den svatby zajistíme, 
aby vše proběhlo do poslední noty podle 
vašich přání (například i ozvučení).
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Obřad Vašich snů. Na hradě Hněvín vás čeká 
pohádková svatba, ať už toužíte po velkolepé 
oslavě s desítkami příbuzných a přátel nebo 
komorním obřadu v kruhu svých nejbližších. Své 
„Ano“ si můžete říci na velké či malé zahradě 
nebo na kryté terase – v případě nepříznivého 
počasí. Vytvoříme pro vás atmosféru, která 
předčí všechna vaše očekávání. 
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Ukázka typického svatební rautu

Bufet 
Hovězí líčka  
Kachní prsa (středně propečená) na zázvoru  
Samuraj Pikant Losos  

Přílohy 
Smažená rýže  
Grilovaná zelenina  
Pečivo  
Šťouchané brambory smetanou a pažitkou  
Gratinované brambory  

Otevřený gril  
Krůtí prsa  
Mini hamburger  
Filírovaný hovězí tomahawk  
Filírovaný hovězí rib-eye  
Vepřová panenka v parmské šunce  

Přílohy  
Řecký zeleninový salát s fetou a černými olivami  
Vodní meloun, máta, prosecco, feta sýr  

Dezert 
Jablečný závin  
Čokoládová fontána + čerstvé ovoce  

2060,- Kč / osoba 
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Královská hostina. SSvatební hostina 
s neopakovatelnou atmosférou pod 
taktovkou našeho šéfkuchaře potěší 
nejen romantiky, ale i gurmány. 
Nabízíme několik tradičních 
svatebních menu nebo společně 
vytvoříme královskou hostinu na 
míru. Samozřejmostí jsou drinky, 
svatební dort, sweet bar a originální 
dekorace včetně květin.



Co si zajistit před rezervací termínu u nás?  
Je nutné prvně kontaktovat magistrát města 
Mostu či svého duchovního a zarezervovat si  
s nimi termín

Nejčastější dotazy Jaká je kapacita na obřady i hostiny? 
Kapacita obřadu v horní zahradě je 90 osob. 
Ve spodní zahradě je kapacita pro víc jak 200 
osob na obřad i raut. 
Raut u hvězdárny je vhodný pro sto a víc osob.    
Počet sedících hostů při obřadu v malé a velké 
zahradě i nádvoří u hvězdárny 22 osob.

Jaké jsou možnosti parkování? Na hradu 
Hněvín jsou dvě parkoviště. Přímo u hradu 
zaparkuje pohodlně 22 automobilů. Na druhém 
parkovišti u vodárny (cca 2 minuty jízdy autem 
nebo 5-10 minut pěšky od hradu) pak 
zaparkuje dalších 30 vozidel. 

Nabízíte drobné občerstvení před 
obřadem? Ano, jsme schopni zajistit nápojový 
balíček, kanapky, chlebíčky či minizákusky 
(včetně svatebních koláčků). Toto určitě 
doporučujeme, zvláště v horkých letních dnech 
(tak se ujistíte, že hosté netrpí žízní, netrousí 
se do stánku nebo nemají na svatebních 
fotkách v ruce plastové lahve s vodou).

Jaká je cena obřadu pro rok 2023? Cena 
obřadu v zahradách činí: 8500,- Kč + DPH.  
V případě rezervace svatební hostiny je 
poplatek snížen a při větších svatbách  
dokonce zcela odpuštěn.

Je možnost pronajmout si celý hrad? Ano. 
Prosím kontaktujte našeho svatebního 
koordinátora na čísle +420 608 490 660. 
Exkluzivní pronájem hradu Hněvín na celý den 
tj. 9:00 – 2:00: 70 000,- + DPH (po-čt), nebo 
150 000,- + DPH (pátek-neděle). Každá další 
hodina je ze příplatek 6000,- Kč /hod. 
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Z Hněvína si 
odnesete nejen 
prstýnek na ruce, 
ale i vzpomínky 
na celý život.
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Pokud budete mít jakékoli dotazy,  
neváhejte nás prosím kontaktovat: 
Václav Lang: +420 773 767 675 (svatební koordinátor) 
Simona Mann: +420 606 083 123 (jednatelka) 

svatbynahrade.cz
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