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návrat do hlavního menu

Ubytování 
„H armony of history and modern luxury”

Exkluzivní, elegantní, pohodlné a diskrétní – toto jsou hlavní atributy, které Vám může nabídnout 
ubytování Vás a Vašich svatebních hostů v hotelu Savoy Westend. Vybrat si můžete z několika typů 
klasických pokojů i prostorných luxusně vybavených apartmá a suitů. 

apartmáNy & sUIty
 13 luxusně zařízených apartmánů a suitů
 1× presidential suite ve vile savoy

 presidential suite connected ve vile savoy
 1× savoy suite ve vile savoy

 savoy suite connected ve vile savoy
 3× suite ve vile carlton
 4× apartment ve vile artemis
 4× Junior suite ve vile carlton

 2× Executive floor ve vile Carlton

 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína v den příjezdu
 Sada pro přípravu teplých nápojů (čaj, káva, kakao)
 Kosmetika chopard
 Malý dárek při příjezdu
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návrat do hlavního menu

Ubytování 
„H armony of history and modern luxury”

poKoJE
 102 luxusně zařízených pokojů

 23× superior plus ve vile savoy
 2× superior plus connected ve vile savoy

 42× superior ve vile savoy, artemis, carlton a Kleopatra
 2× superior connected ve vile Kleopatra

 11× comfort ve vile carlton a Kleopatra

 12× standard ve vile carlton a rusalka

 14× Economy ve vile carlton, Kleopatra a rusalkaa

SVatEBní aranžMá
abyste se opravdu cítili jako v pohádce, připravíme Váš pokoj či apartmá ve stylovém svatebním 
aranžmá, které Vám bezesporu zpříjemní a osladí vstup do manželského života.
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návrat do hlavního menu

Sály a salónky  
pro Vaši svatební hostinu 

Pro Vaši svatební hostinu jsou Vám k dispozici reprezentativní společenské prostory našeho 
hotelu. ať již plánujete malou komorní svatbu či chcete svůj svatební den pojmout ve velkém 
stylu, můžete si vybrat z našich sálů a salónků ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce.

saVoy royal rEstaUraNt
Prostory této luxusní francouzské restaurace, která je tvořena třemi samostatnými salónky, 
je ideální variantou svatební hostiny pro menší společnost. Elegantní prostředí a jedinečná 
atmosféra této restaurace budou dokonalou kulisou Vaší svatební oslavy a budou se skvěle 
vyjímat na Vašich svatebních fotografiích.

 88 m2

 3 oddělitelné salónky o celkové kapacitě 48 osob

 Luxusní prostory se zdobnými štuky a křišťálovými lustry

saVoy rEstaUraNt loUNGE
Další z prostor, které můžete využít pro svou svatební hostinu, je tento salónek, jehož předností 
je možnost propojení s velkou terasou v naší palmové aleji. Obzvláště v letním období jsou tyto 
prostory vyhledávaným cílem pro pořádání svatebních, ale i dalších společenských oslav.

 98 m2

 Stylový salónek s maximální kapacitou 60 osob 

 Venkovní terasa
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návrat do hlavního menu

Sály a salónky  
pro Vaši svatební hostinu 

saVoy rEstaUraNt
Ideální alternativou pro větší společnost je tato restaurace s úchvatným výhledem na 
nedaleký pravoslavný kostel, který vytváří přímo pohádkovou dekoraci. V tomto sále 
naleznete dostatečný prostor nejen pro samotnou svatební tabuli, ale v případě potřeby  
i pro bohaté gala buffé či pódium pro umělce a taneční parket.

 166 m2

 Stylově zařízená restaurace s maximální kapacitou 100 osob

 Možnost propojení se salónkem Savoy restaurant Lounge

 Luxusní prostory se zdobnými štuky a křišťálovými lustry

KING’s clUb bar
Chcete-li pro své svatební hosty připravit malý společný koktejl ještě před samotným obřadem 
či svatební hostinou, můžete využít prostor a nabídky našeho baru.  

 95 m2

 Denní i noční bar s maximální kapacitou 60 osob

 Elegantní prostředí, intimní atmosféra, živá hudba
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návrat do hlavního menu

Welcome Drinks  

- Každý welcome drink je koncipován na jednu osobu. -
- Ceny se mohou lišit v závislosti na termínu poptávky. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem  
(ceny v EUr jsou pouze orientační). -

- nabídku welcome drinků Vám upravíme na základě Vašich požadavků. -

Welcome Drink ‚classic‘
 bohemia sekt brut  

nebo Demi sec 0,20 l / jahody 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas)  
nebo minerální voda 0,33 l

9,00 € / 110 CZK

Welcome Drink ‚czech‘
 Frankovka, Pozdní sběr,  

Vinařství František Mádl, 0,20 l 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l  
nebo 
tramín červený, Pozdní sběr,  
Vinařství František Mádl, 0,20 l 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l

8,00 € / 210 CZK

Welcome Drink
‚Karlovy Vary‘

 becherovka 4 cl 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l

6,00 € / 170 CZK

Welcome Drink ‚Exclusive‘
 moët & chandon brut, champagne 

0,20 l 
Juice 0,20l (pomeranč, jablko, ananas) 
nebo minerální voda 0,33 l

24,00 € / 650 CZK

Welcome Drink ‚long‘
 Beton (Becherovka, tonic, citron)

8,00 € / 210 CZK

Welcome Drink ‚French‘  
 Kir royal (Crème de Cassis, Sekt)

13,00 € / 350 CZK

Welcome Drink ‚squeezer‘
 Čerstvě vymačkaná šťáva (pomeranč, 

grapefruit, jablko, mrkev)
8,00 € / 220 CZK
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návrat do hlavního menu

Tradiční ruské 
svatební menu

StUDEné POKrMy ZaLOžEné na StOLE
 Uzený losos s červenou řepou a křenem
 Kaviár v lilku s cibulkou a petrželkou
 Marinovaný sleď
 nakládaná rajčata s cibulí
 nakládané okurky
 ruské palačinky se zakysanou smetanou a lososím kaviárem

sErVíroVaNé poKrmy
 Domácí telecí paštika se salátem z celeru a vlašských ořechů s brusinkovou omáčkou
 Kyselá okurková polévka s tataráčkem z mladého mořského lososa
 Pečená kachní prsa s pomerančovo-máslovou omáčkou, dušené zelí  
a bramborové knedlíky

bUFFé
 nakládané sledě s cibulí,smetanová omáčka s jablky a tatarák
 Červené zelí a jablečný salát
 Zvěřina se salátem z lesních hříbků
 Uzený kapr s pažitkovým krémem
 Kyselé nakládané vejce v koprovém nálevu
 ballottine z candáta
 Hovězí salát se zeleným paprikovým luskem a cibulí perlovkou
 Variace klobás, paštik, šunky podávané s nakládanými švestkami, hruškami, paprikou, cibulí, 
houbami, okurkami, křenem a červenou řepou

1/11



7

návrat do hlavního menu

bUFFé
 Boršč
 Consomné z červené řepy se smetanou

 Grilovaný candát s citronovo-máslovou omáčkou
 Vepřové karé s lesními hříbky a omáčkou z uzené slaniny
 Dušené hovězí maso v omáčce z červeného vína
 brambory s koprem
 pohanka s máslem
 Grilovaná sezónní zelenina

 Palačinka „Syrniki“ s třešňovým kompotem ochuceným vodkou
 tvarohový koláč s rozinkami a medem
 Jahodový dort s kefírovou pěnou
 Koláč z bílé a tmavé čokolády
 Jablečný koláč podle babiččina receptu                                                         

 110,00 € / 2 970 CZK na osobu

Tradiční ruské 
svatební menu

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -
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návrat do hlavního menu

níže uvádíme nabídku atraktivních gurmánských stánků s obsluhou, kterými si můžete obohatit 
své buffé a zpestřit výběr pro Vaše hosty:

FINE DE claIrE
 Čerstvé ústřice otevírané před hosty s klasickým dochucením – cibule v octu,  
chesterský chléb, citron, tabasco

16,00 € / 435 CZK na osobu

KaNaDsKý hUmr
 Čerstvý vařený humr porcovaný před hosty s klasickým dochucením – koktejlová omáčka, 
citron, zakysaná smetana

18,00 € / 485 CZK na osobu

mozzarElloVý bar
 Výběr mozzarellových specialit:  

 roláda s Coppa di Parma, krém z lilku a mozzarella
 Uzená mozzarella s příchutí rajčat
 Kuličky mozzarelly s příchutí bazalky s olivami plněnými česnekem

7,00 € / 190 CZK na osobu

Atraktivní gurmánské 
stánky s obsluhou

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -
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návrat do hlavního menu

tatarsKý stáNEK
 Prvotřídní irské hovězí s tradičními přílohami

9,00 € / 245 CZK na osobu

KoUtEK s laNGUstamI
 Čerstvá vařená langusta s klasickým dochucením – bylinkový ocet, citron,  
česneková majonéza

12,00 € / 325 CZK na osobu

StánEK S PIrOžKaMI
 Výběr piroh plněných zelím a houbami s restovanou cibulí, slaninou  
a zakysanou smetanou na dochucení

6,00 € / 160 CZK na osobu

VEPřOVý KOUtEK  
 Pomalu vařené vepřové ramínko podávané s bramborovými knedlíky a brusinkami

14,00 € / 380 CZK na osobu

Atraktivní gurmánské 
stánky s obsluhou

- Všechny stánky s obsluhou jsou koncipovány na dobu maximálně 4 hodin. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -
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návrat do hlavního menu

Slavnostní menu
PřEDKrMy

 Salát Mesclun se smaženými žampiony a dresinkem z vlaškých ořechů
 Pěnová terrina z kozího sýra s hruškovým salátem a rukolou
 tatarák z nakládaného lososa na okurkovém Carpaccio se zakysanou smetanou
 Salát z perličky s grilovanou cuketou a rozmarýnovými Crostini
 Chilské krevety v mangové omáčce s koriandrem a pomelovými a sezamovými krekry
 želé z telecího hrudníku s rajčatovým konfitem a křenovou pěnou
 Salát z bůvolých kuřat se zelenými fazolkami, liškami a bylinkovo horčicovou zálivkou
 Pomazánka z arktického chara s jogurtovou omáčkou se zeleným pepřem 

 a pampeliškovým salátem
 Candát nakládaný v červené řepě s čočkou Beluga a estragonovou omáčkou
 Carpaccio z hovězího Buenderu s piniovými oříšky, balzamikem  

a frisee-špenátovým salátem

poléVKy
 Krémová květáková polévka s muškátovými krutonky
 Vývar z červené řepy s kachními ravioly a zeleninou Julienne
 Krémová polévka s dušenou cibulí a uzenou slaninou
 Francouzská zeleninová polévka se šunkovými brioškami a artyčokovými vločkami
 Papriková polévka ochucená uzeným česnekem a houbovým sate
 Česká kyselá polévka s bramborami s pošírovaným vejcem,  

grilovanou telecí klobásou a majoránkovými krutony
 Vývar z lišek s bylinkovými knedlíčky
 Horké Bloody Mary s s Creme fraiche s vodkou a celým pepřem
 Lanýžový vývar s pórkem a pažitkovo-králičími knedlíčky
 Krémová fenyklová polévka s nolly Prat s krevetami a proužky chilly
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návrat do hlavního menu

Slavnostní menu
hlaVNí choD

 Candát smažený na pánvi s krémovou žlutou čočkou, hráškem a slaninovou omáčkou
 Vepřová panenka v červené kari omáčce s restovanými buráky, 

 jasmínová rýže a bok choy
 Supreme z kukuřičného kuřátka, hráškové soufflé, karotka à la crème  

a omáčka z červeného vína
 Boeuf á la mode s bramborovou kaší, karamelizovanou cibulkou  

a omáčkou z červeného vína Bordeaux
 nakládané telecí pošírované bylinkami s pažitkovou omáčkou na bílém víně, 

roztavená cherry rajčátka a bramborový koláč
 Pečený losos  s ananasovo-rajčatovou zeleninou, kalíšková rýže a koriandrová salsa
 Hovězí filet s lanýžovo-hráškovým krémem, mladá karotka s Madeira omáčkou
 Srnčí hřbet s lískovo-oříškovou krustou, hlíva ústřičná, preclíkové knedlíky  

s omáčkou z červeného rybízu
 Pečené kachní prso Barbary glazované tymiánovým medem, srdíčkové zelí,  

bramborové pusinky a omáčka E Charlotte
 Dušený filet ze skandinávské tresky s račí omáčkou, dušenou okurkou 

 a perželovým pyré
 Pozvolna vařené jehněčí s teplým rajčatovo-lilkovým salátem,  

topinamburovým pyré s omáčkou Barolo

DEzErty
 ananasové carpaccio s Piña colada zmrzlinou a granátovým jablkem
 Pěna z podmáslí s ostružinovým přelivem s vanilkovou vodkou
 Pomerančový Savarine s krémem mascarpone a mátovou pěnou
 Čokoládový mousse dortík s whisky-moka omáčkou
 teplý švestkový koláč s kakaovým sabayonem a vanilkovou zmrzlinou
 Crème brûlée ochucené kyselým višňovým kompotem 
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návrat do hlavního menu

Dětské menu

 Míchaný talíř se sezónní zeleninou a salátem 
(okurka, rajče, ledový salát, těstovinový salát, mrkev, kukuřice atd.)

 rajčatová polévka s drůbežími knedlíčky
 Krémová bramborová polévka s krutony
 Silný kuřecí vývar s domácími nudlemi a zeleninkou

 Špagety s mini karbanátky, polité rajčatovou omáčkou a sypané sýrem Gouda
 Křupavé kuřecí řízečky s bramborovou kaší a hráškem
 Mini cheeseburger s hranolkami a zelným salátem

 Lentilkový zmrzlinový pohár:  
vanilková, čokoládová a jahodová zmrzlina s čokoládovou polevou,  
šlehačka sypaná lentilkami

 Domácí lívanečky s borůvkami a vanilkovou zmrzlinou
 Mražené čokoládové sušenky s karamelovým přelivem a lískooříškovým krémem

Míchaný, zeleninový talíř bude založený na stole, polévka servírovaná, hlavní chod 
a dezert formou buffetu.

21,00 € / 570 CZK na osobu

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -
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návrat do hlavního menu

- Minimální počet osob = 20. - 
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Sezónní menu
Jarní menu 1

 Pórková polévka s krutony
 Grilovaná kuřecí prsíčka s pažitkovým 

rizotem a rajčaty
 Jahodový koláč s limetkovým sorbetem

28,00 € / 755 CZK na osobu

tradiční české jarní menu 2
 tatarský biftek z ekologicky chovaného 

býčka na žitném chlebu s bylinkovým 
salátem a zeleným chřestem

 Smažený filet z duhového pstruha 
s dušenou salátovou okurkou 
a kerblíkovými bramborami

 Sladký tvarohový knedlík 
s rebarborovou náplní  
a pistáciovými lupínky

32,00 € / 865 CZK na osobu

Jarní menu 3
 Chřestová polévka s krémem fraiche 

a říčními raky
 Mořský vlk na dušené červené  

paprice, petrželové Pistou  
s červeným bramborem

 terina z lesních plodů  
s meduňkovým želé

36,00 € / 970 CZK na osobu

Jarní menu 4
 Marinovaný losos s rizotem z klíčků 

a pepřovou pěnou
 Krémová polévka z lišek s knedlíčky 

z parmské šunky
 Pečené jehněčí s krustou z piniových 

oříšků a kozího sýru s bramborovým 
pyré se šťovíkem 

 Dort z černého bezu  
s malinovou pěnou

55,00 € / 1 485 CZK na osobu
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návrat do hlavního menu

Sezónní menu
letní menu 1

 Polévková pěna z bylinek se zakysanou 
smetanou a sleďovými Crostini

 Kuřecí roláda podávaná s rizotem 
na divokém česneku a listy  
červené řepy

 Bílá čokoládová pěna  zalitá portským 
z černého rybízu

28,00 € / 755 CZK na osobu

Letní české menu 2
 Cappuccino ze žlutého hrášku 

s jelítkovými crostini
 Dušené králičí stehno s rajčatovými 

kroupami a jarní cibulkou
 Studený cheese cake s vanilkou 

a meruňkovo medovým salátem
32,00 € / 865 CZK na osobu

letní menu 3
 Mandarinkový kachní salát se zeleným 

chřestem a marakujovou zálivkou
 Smažený candát se šťovíkovým rizotem 

a čerstvými křupavými ředkvičkami
 Pikantní broskvová pěna s želé 

z rudého pomeranče 
36,00 € / 970 CZK na osobu
 

letní menu 4
 nakládaný losos na marinované čočce 

s estragonovým pestem
 Krémová pórková polévka  

se sušenými rajčaty
 Dušené telecí s hříbkovou omáčkou, 

polentou a kedlubnovým zelím
 Citrónová Panna Cotta s malinami 

a mařinkou vonnou
55,00 € / 1 485 CZK na osobu

- Minimální počet osob = 20. - 
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -
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Sezónní menu
podzimní menu 1

 Marinovaná telecí žebírka na bylinkách 
se salátem z lesních hub a řeřichou

 Filet ze středomořské parmice s uzenými 
kapary, dušenou podzimní zeleninou 
a tymiánovým bramborem

 Švestkový džem s koňakem a cheese 
cake pralinka se strouhanými 
mandlemi

28,00 € / 755 CZK na osobu

tradiční české podzimní menu 2
 Houbový vývar s pošírovaným 

křepelčím vejcem
 Vepřová panenka s kysaným zelím 

a máslovým bramborovým pyré 
s jablečnou omáčkou

 Duo z mandlí a nugátu  
s ostružinovým sorbetem

32,00 € / 865 CZK na osobu

podzimní menu 3
 Papriková polévka s dary moře
 Srnčí medailon s bramborovo-

celerovým pyré, kdoulovou omáčkou 
a savoy zelím

 Čokoládový koláč s lískovými oříšky, 
vanilkovou zmrzlinou a moka přelivem

36,00 € / 970 CZK na osobu

podzimní menu 4
 telecí paštika se salátem Mesclun 

a brusinkovou omáčkou
 Vývar z tuřínu s knedlíčky z hovězí dřeně
 Pečená kachní prsa glazovaná 

višňovým medem, dušené zelí 
a gratinované brambory

 Cheese cake s meruňkovou pěnou 
a pistáciovými krekry

55,00 € / 1 485 CZK na osobu

- Minimální počet osob = 20. - 
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

10/11
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Sezónní menu
zimní menu 1

 Dýňová kari polévka  
s dýňovými semínky

 Pozvolna vařená býčí plec s omáčkou 
Barolo, polentou a černým kořenem 
à la crème

 Hruška pošírovaná bílým vínem s Grand 
Marnier sabayonem a skořicovými 
tyčinkami

28,00 € / 755 CZK na osobu

tradiční české zimní menu 2
 Husí paštika s kdoulovým želé 

a brioškou
 Smažený říční okoun v koprové 

omáčce s máslovými fialovými 
mrkvičkami a pečenými bramborami

 Pěna z vanilky a lískových oříšků se 
švestkovo- jablečným kompotem

32,00 € / 865 CZK na osobu

zimní menu 3
 Pescaccio z mořského pstruha 

s celerovo-grepovým salátem
 ta nejlepší husa se smaženými 

knedlíčky, červeným zelím s fíky 
a pelyňková omáčka

 Marcipánový pudink s vaječným 
koňakem a skořicovou polevou

36,00 € / 970 CZK na osobu

zimní menu 4
 tranšírovaný  uzený ''arktický 

růžový losos'' s jablečným salátem 
a hořčicovo-smetanovou omáčkou

 Vývar z červeného zelí s bažantem
 Medajlonky z hovězí svíčkové na pyré 

z červené řepy, pórek v lanýžovém 
krému a omáčkou Madeira

 Perníková pěna s mandlovou zmrzlinou  
a marinovaným grepfruitem

55,00 € / 1 485 CZK na osobu

- Minimální počet osob = 20. - 
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

11/11
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- Menu sestavíme dle Vašeho přání. - Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

Buffé
JarNí

 Salát z jarních bylinek a zeleniny s křupavými slunečnicovými semínky a širokým 
výběrem dresinků, olejů a octů

 Losos se šťovíkovým krémem a citrónem
 Salát s chřestem a řeřichou
 Uzené kuře s mangovou chilly polevou
 Salát z lesních hub a preclíkovými krutonky
 Pralinky z kozího sýra s pažitkou a žitným chlebem
 Velký výběr chlebů a pečiva se slaným máslem a bylinkovým tvarohem

 Bílá rajčatová polévka ochucená ginem a tymiánem

 Dušený tresčí filet s fazolovými lusky a bramborovým pyré s šafránem
 Pozvolna vařené telecí v křenovo-pórkovém fondue s nudlemi risini
 Dušené kuřecí s liškami a raky podávané s pažitkovou rýží
 Bramborové noky s omáčkou z ovčího sýra a česneku s piniovými oříšky a špenátovými listy

 Jogurtová pěna s malinami s bílkovou pusinkou 
 Meruňkový koláč se zeleným pepřem a glazovaný medem
 Koláč z bílé čokolády s višněmi
 rebarborový kompot s šumivým vínem
 Krém z černého bezu s jahodovým salátem

42,00 € / 1 135 CZK na osobu

1/4
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Buffé

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. - Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

lEtNí

 Výběr z letních bylinek a zeleniny s křupavými slunečnicovými semínky a širokým 
výběrem dresinků, olejů a octů

 Bůvolí mozzarella s Bresaolou a olivovými crostini
 rajčatový salát s ananasem a masem z mladého kuřátka  ochucený koriandrem 

a thajskou bazalkou
 Grilované mořské plody s hroznovým olejem a chorizem
 Bramborový salát s divokým česnekem, krémem mascarpone a opečenou slaninou
 žlutý meloun s ovčím sýrem, parmskou šunkou a rukolou
 Velký výběr chlebů a pečiva se slaným máslem a bylinkovým tvarohem

 Celerová polévka s kefírem a uzeným jeseterem

 Filet z Brilla pod bylinkovou krustou s dušenými rajčaty a petrželovým pyré
 rumpsteak z irského jehněčí s whisky omáčkou a dušenými fazolemi s ječmenem
 Virginská šunka s krémem z letní zeleniny a opečenými ranými bramborami
 těstoviny Garganelli v rajčatovo-olivové omáčce se sýrem pecorino Sardo

 Vanilková krupicová kaše s třešňovým kompotem 
 Broskvový salát s mátou a plantážnickým punčem 
 Čokoládová pěna s mandlovými plátky 
 Panna Cotta z maracuji s ostružinovou omáčkou
 tvarohová pěna s mařinkou vonnou a zázvorem

42,00 € / 1 135 CZK na osobu

2/4
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Buffé

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. - Minimální počet osob = 20. -
- Uvedené ceny jsou nezávazné. -

- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 
(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

poDzImNí

 Výběr z podzimních bylinek a zeleniny s křupavými dýňovými semínky  
a širokým výběrem dresinků, olejů a octů

 Losos z Baltského moře nakládaný s křenem a pomeranči
 račí salát s hruškami ve smetanové omáčce
 Pozvolna vařená kachna s celerovým salátem a lískovými oříšky 
 Salát z červené řepy se švestkami a bodlákovým olejem
 Uzený sýr s brusinkovým přelivem s plátky tmavého chleba
 Velký výběr chlebů a pečiva se slaným máslem, sádlem a bylinkovým tvarohem

 Dýňová polévka s dýňovým olejem a máslovými krutonky

 Smažený filet z candáta s listy zelí, bramborové pyré s koprem a šampaňskou omáčkou
 Do růžova dušený rumpsteak s omáčkou Bérnaise, růžičkovou kapustou 

a gratinovanými bramborami
 Srnčí guláš s jablečným přelivem, knedlíky z lískových oříšků a červeným zelím
 těstoviny Lumaconi s lanýžovým krémem, piniovými oříšky a čerstvým parmazánem

 Skořicový cheese cake s višněmi
 Jablečný závin s vanilkovou omáčkou
 Dort z bílé čokolády se sušenými švestkami v koňaku
 Vanilkový krém s mákem a rozinkami
 Espresso Crème brûlée

42,00 € / 1 135 CZK na osobu

3/4
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Buffé

- Menu sestavíme dle Vašeho přání. - Minimální počet osob = 20. - Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

zImNí

 Výběr zimních bylinek a zeleniny s křupavými dýňovými semínky a širokým výběrem 
dresinků, olejů a octů

 Pstruh s řepným salátem v hořčicové zálivce
 Matjesy naložené v třešňovém víně s červenou cibulkou
 tuřínový salát s medem a slaninou
 Uzená vepřová panenka se salátem ze žluté čočky
 Konfitovaný králík a tuřínové zelí s lanýži
 Velký výběr chlebů a pečiva se slaným máslem, sádlem a bylinkovým tvarohem

 Zvěřinový vývar s jalovcem a špekovými knedlíčky

 Smažený filet ze pstruha ve fenyklové omáčce s mrkví a koprovými kroupami
 Pečená vepřová plec, čínské zelí "bok choy", gratinované brambory a pivní omáčka
 Dušené kachní stehno v hruškové omáčce s růžičkovou  

kapustou a bramborovým knedlíkem
 tradiční české houskové knedlíky s houbovou omáčkou à la creme  

a opečenou slaninou

 nugátové tiramisu s mandarinkami
 Makovo-skořicové řezy z listového těsta
 Pomerančový tvaroh s anýzem
 Pěna z nakládaných švestek s lískooříškovými lupínky
 Krémový karamelový jablečný koláč

42,00 € / 1 135 CZK na osobu

4/4
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Open Bar

- Nabídka Open baru je koncipována na osobu a 1 hodinu s možností neomezeného výběru 
a množství nápojů z výše uvedené nabídky. -

- Uvedené ceny jsou nezávazné. -
- Závazné jsou ceny uvedené v CZK, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem 

(ceny v EUR jsou pouze orientační). -

standard
 martini, campari
 Fernet, becherovka, Vodka,  

Whiskey Jameson
 Moravské červené a bílé víno
 pivo pilsner Urquell
 mattoni, aquila, coca cola,  

tonic, Juice
 Káva, Čaj

22,00 € / 595 CZK na osobu a 1 hodinu

superior
 martini, campari, sherry
 slivovice, becherovka, Gin, Vodka, 

bacardi rum 
 Whiskey Jameson, ballantines
 cognac martell Vs, metaxa 5*
 Moravské červené a bílé víno
 pivo pilsner Urquell
 mattoni, aquila, coca cola,  

tonic, Juice
 Káva, Čaj

28,00 € / 755 CZK na osobu a 1 hodinu

De luxe
 martini, campari, sherry sandeman
 slivovice, tequila, becherovka, baileys, 

Gin, Vodka, bacardi rum 
 chivas regal 12 years old,  

Jack Daniel’s
 cognac hennessy FINE,  

remy martin Vsop,  
metaxa 7*

 Míchané nápoje alkoholické, 
nealkoholické

 Moravské červené a bílé víno
 pivo pilsner Urquell
 Mattoni, aquila water, Coca Cola,  

tonic, Juice
 Káva, Čaj

35,00 € / 945 CZK na osobu a 1 hodinu
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Svatební dorty & cukroví
na Vaší svatební tabuli samozřejmě nesmí chybět ani svatební dort a tradiční svatební cukroví. 
náš tým cukrářských mistrů je připraven splnit všechna Vaše přání a osladit Vám Váš svatební 
den těmi nejdelikátnějšími cukrovinkami, které se Vám budou rozplývat na jazyku. 

sVatEbNí Dort
Pro Vaši inspiraci uvádíme nejoblíbenější varianty našich svatebních dortů:

 Čokoládový
 Čokoládovo-banánový
 Ořechový
 Kokosový
 Vanilkový
 Vanilkový s čerstvým ovocem
 Smetanový s čerstvým ovocem

Každý z těchto svatebních dortů Vám můžeme potáhnout marcipánovou hmotou a ozdobit 
cukrářskými dekoracemi, živými květinami či saténovými stuhami, a to vše v barvě dle Vašeho 
přání a vkusu. Samozřejmostí je široký výběr čokoládových či porcelánových figurek nevěsty  
a ženicha.

sVatEbNí cUKroVí
Z nabídky tradičního svatebního cukroví Vám můžeme nabídnout například:

 Svatební koláčky – tvarohové, makové, povidlové, ořechové
 Kokosové labutě
 Košíčky s marcipánovými růžičkami
 Mini medovníčky
 Podkovičky pro štěstí
 Čokoládové čtyřlístky

SVatEBní VýSLUžKa
V neposlední řadě se postaráme i o to, aby Vaši svatební hosté neodešli ze svatební hostiny 
s prázdnou a připravíme pro ně výslužku do stylových dárkových krabiček.
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Květinový servis
Důležitou součástí Vaší svatební oslavy je samozřejmě i dokonalé a perfektně sladěné květinové 
aranžmá, který Váš den ‚D‘ udělá ještě krásnějším a kouzelnějším. 

SVatEBní KytICE PrO nEVěStU
Díky celoroční bohaté nabídce nejrůznějších druhů květin a širokému sortimentu dekoračních 
doplňků Vám naše květinová specialistka uváže svatební kytici Vašich snů. ať již dáváte před-
nost klasickému stylu či něčemu více extravagantnímu, z naší nabídky si zaručeně vyberete.

 Klasické svatební kytice vázané dokulata
 Převislé svatební kytice
 Extravagantní svatební kytice

SVatEBní KOrSáž PrO žEnICHa
aby nevěsta s ženichem dokonale ladili, ve stylu svatební kytice připravíme i malou květinovou 
korsáž do klopy pro ženicha.

KVětIny PrO SVatEBní HOSty
Samozřejmě nezapomínáme ani na Vaše svatební hosty a kromě svatební kytice pro nevěstu 
a korsáže pro ženicha pro Vás rádi ve stejném stylu zajistíme:

 Kytice pro maminky, babičky, svědkyně, družičky
 Korsáže pro tatínky, dědečky, svědky, družby
 Myrtové kytičky či věnečky pro svatebčany

KVětInOVé ŠPErKy
Dáváte-li přednost květinám před klasickými klenoty, můžeme Vám na základě Vašeho přání 
vyrobit i originální květinové šperky, které Vás budou zdobit ve Váš velký den.

 Květinová čelenka do vlasů
v Květinový věneček do vlasů
v Květinová spona do vlasů
v Květinový náramek
v Květinová brož

1/2
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Květinový servis
Součástí našeho květinového servisu je i kompletní výzdoba všech svatebních prostor, svatebních 
vozů či kočárů. 

KVětInOVá VýZDOBa SVatEBní taBULE
Veškerá květinová výzdoba by měla být vždy typově i barevně sladěna se svatební kyticí 
nevěsty. abychom Vám zaručili dokonalý výsledek, přizpůsobíme Vašemu výběru nejen 
květinovou dekoraci Vaší svatební tabule, ale rovněž barvu ubrusů, ubrousků, svíček a všech 
dalších dekoračních prvků.

KVětInOVá VýZDOBa SáLU
nejen svatební tabule, u které budete se svými hosty vychutnávat první okamžiky manželství, 
ale i celý sál určený pro Vaši svatební hostinu si zaslouží dokonalé aranžmá. na přání Vám rádi 
zajistíme:

 Svatební květinové aranžmá
 svatební girlandy
 Svatební balónky
 Svatební diamantové konfety
 Svatební šerpy atd.

KVětInOVá VýZDOBa KOStELa ČI OBřaDní Síně
ať již plánujete církevní obřad v kostele či civilní obřad v obřadní síni či pod širým nebem, rádi 
se i zde postaráme o květinovou výzdobu a zajištění všeho potřebného.

KVětInOVá VýZDOBa SVatEBníCH VOZů a KOČárů
Budou-li Vaši svatební kolonu tvořit luxusní limuzíny, historické vozy či koňská spřežení, vždy Vám 
rádi zajistíme jejich květinovou výzdobu.

2/2
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Pronájem svatebních vozů  
a kočárů

proNáJEm lUxUsNích lImUzíN
Chcete-li pojmout svůj svatební den opravdu luxusně, můžete si pro svou cestu k svatebnímu 
oltáři objednat některý z našich hotelových luxusních vozů:

 mercedes benz s class
 mercedes benz r class

Popřípadě Vám můžeme zajistit pronájem stylové luxusní limuzíny:
 lincoln
 rolls royce
 bentley

PrOnáJEM HIStOrICKýCH VOZů
Milovníkům historických vozů pak můžeme připravit bonbónek v podobě pronájmu 
předválečných eventuelně poválečných veteránů:

 Škoda 422  /r. 1929/
 tatra 52  /r. 1932/
 tatra 57  /r. 1937/
 tatra 603 /r. 1957/
 Jaguar Mk V /r. 1954/
 Mercedes 190D /r. 1964/

PrOnáJEM SVatEBníHO KOČárU
Dáváte-li přednost romantice a chcete-li si ve svůj svatební den připadat jako v pohádce, 
nechte se k svatebnímu obřadu odvézt historickým kočárem s nastrojeným koňským spřežením.
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Svatební obřad
Pokud jde o Váš svatební obřad, můžeme Vám nabídnout celou řadu možností, kde si říci své „ano“. 

SVatEBní OBřaD V KOStELE
Chcete-li svůj manželský slib pronést v duchu své víry, rádi Vám budeme nápomocni při zajiš-
tění církevního sňatku v jednom z karlovarských kostelů:

 Kostel Sv. Petra a Pavla /pravoslavná církev/
 Kostel Sv. Máří Magdalény /církev římskokatolická/

CIVILní SVatEBní OBřaD
V případě civilních obřadů Vám rovněž můžeme nabídnout několik alternativ, ze kterých si jistě 
vyberete tu svou:

 Svatební obřad v obřadní síni města Karlovy Vary
 Svatební obřad v andělské kapli na Zámečku, Karlovy Vary – Doubí
 Svatební obřad v obřadní síni hradu Loket
 Svatební obřad v zámecké kapli zámku Bečov
 Svatební obřad v zámecké kapli zámku Chyše

SVatEBní OBřaD POD ŠIrýM nEBEM
toužíte-li po romantickém svatebním obřadu pod širým nebem, vyberte si některou z následují-
cích možností:

 Svatební obřad na zahradní terase hotelu Savoy Westend
 Svatební obřad v palmové aleji hotelu Savoy Westend
 Svatební obřad na zámeckých terasách zámku Bečov
 Svatební obřad v zámeckém parku zámku Chyše

1/2
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Svatební obřad
SVatEBní OBřaD nEtraDIČně
Patříte-li mezi přívržence zážitkových a adrenalinových akcí a chtěli byste v tomto duchu po-
jmout i svůj svatební obřad, můžeme Vám v rámci našich služeb poskytnout asistenci i v tomto 
případě. Z možných alternativ netradičních svatebních obřadů uveďme alespoň některé:

 Svatba v balónu
 Svatba při seskoku padákem
 Svatba na golfovém hřišti

 atd.

2/2
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Doplňkové služby
nemáte-li ve svém nabitém pracovním programu dostatek času na předsvatební přípravy, 
rádi Vám budeme nápomocni i v tomto případě a na základě předchozí dohody s Vámi pro 
Vás zajistíme:

 Svatební šaty pro nevěstu a ženicha
 Šaty pro družičky
 Společenské šaty pro svatební hosty
 Snubní prstýnky
 svatební oznámení & pozvánky ke svatební tabuli
 Služby kadeřníka & vizážisty

abychom splnili přání a očekávání i těch nejnáročnějších klientů, spolupracujeme v tomto 
ohledu výhradně s profesionálními a nejluxusnějšími svatebními salóny, klenotníky a stylisty.

DoproVoDNý proGram
nezapomínáme ani na tradiční‚ rozlučkový dýchánek se svobodou‘ pro nevěstu i ženicha a 
další doprovodný program v průběhu svatební hostiny. 

Z naší nabídky uvádíme pro Vaši inspiraci alespoň tento krátký přehled:
 živá hudba moderní – oldies / pop / taneční hity
 živá hudba klasická
 reprodukovaná hudba – DJ
 taneční vystoupení
 Ohňostroj
 Vystoupení kejklířů, šermířů apod.
 Speciální program pro děti – kouzelník, klauni atd.
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Foto & video
abyste na svůj svatební den mohli vzpomínat a připomenout si ty nejkrásnější okamžiky i zaně-
kolik let, můžete využít služeb našeho fotografa či kameramana. nabízíme Vám možnost klasic-
kých svatebních fotografií i fotografií v netradičním pojetí, stejně jako filmový záznam svatební-
ho obřadu a svatební hostiny.

SLUžBy FOtOGraFa
 balíček č. 1 2 hodiny focení

  CD s 50 fotografiemi ve vysokém rozlišení
  a 10 vybranými fotografiemi s profesionální retuší

 balíček č. 2 4 hodiny focení
  CD se 100 fotografiemi ve vysokém rozlišení
  20 vybranými fotografiemi s profesionální retuší
  a 10 kusy vybraných fotografií v tištěné podobě /10×15 cm/ do 24 hodin

 balíček č. 3 6 hodin focení 
  CD se 150 fotografiemi ve vysokém rozlišení
  30 vybranými fotografiemi s profesionální retuší
  a 20 kusy vybraných fotografií v tištěné podobě /10×15 cm/ do 24 hodin

SLUžBy KaMEraMana
 balíček č. 1 2 hodiny natáčení

  DVD s 30-ti minutovým záznamem do 24 hodin
 balíček č. 2 4 hodiny natáčení

  DVD s 60-ti-minutovým záznamem do 24 hodin
 balíček č. 3 6 hodin natáčení

  DVD s 90-ti minutovým záznamem do 24 hodin

V případě Vašeho zájmu je samozřejmě možné služby fotografa a kameramana zkombinovat.
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Svatební cesta & líbánky
abyste si první dny Vašeho manželství mohli užívat opravdu v přepychu, mohli se nechat hýč-
kat a opečovávat a bez jakýchkoli starostí si mohli vychutnávat společnost Vaší drahé polovič-
ky, připravili jsem pro Vás speciální pobytový balíček pro Vaši svatební cestu:

BaLíČEK „LíBánKy“ 3+1 nOC / 5 Dní
 Balíček obsahuje:

 Ubytování na 1 noc včetně snídaně zdarma
 4× luxusní ubytování
 4× snídaně ve formě buffé i à la carte + stravování podle objednávky
 1× luxusní čokoládová masáž
 1× večerní koupel v karlovarské vřídelní vodě
 1× uvítací drink na osobu
 1× dárek na uvítanou při příjezdu
 4× snídaňový servis na pokoj
 1× láhev sektu s jahodami
 1× jízda kočárem pro dva – ½ hodiny
 romantická večeře pro dva zahrnující: 1× aperitiv na osobu, 3-chodové menu na osobu,  

1× láhev vína pro dvě osoby, 1× káva nebo čaj na osobu, 1× nealkoholický nápoj na osobu

 Doplňkové služby:
 25 m plavecký bazén, sauna, parní lázeň, vířivka, Kneippův chodník, 

 kontrastní bazénky, fitness, parkování

 Cena: od 128 € za osobu a noc*

ceny jsou uvedeny v EUR za pokoj pro 5-denní pobyt, včetně DPH a dalších platných daní. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 
Ceny jsou platné od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019 vč. kromě období 15. 04. 2018 – 15. 05. 2019 vč.a 25.12. 2018 – 15. 01. 2019 vč. 

Pro období ‚Low Season‘ 01. 11. 2018 – 31. 03. 2019 vč. (kromě období 25. 12. 2018 – 15. 01. 2019) jsou ceny sníženy o 20 %. 
Změny cen jsou vyhrazeny.* Cena je uvedena za osobu a noc se snídaní pro období ‚Low Season‘.

1/2
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Svatební cesta & líbánky

KatEGorIE poKoJE
SníDaně polopENzE plNá pENzE

2 osoby 2 osoby 2 osoby

presidential suite 2 928 3 072 3 168

savoy suite 2 688 2 832 2 928

suite 2 448 2 592 2 688

apartment 2 208 2 352 2 448

Junior suite 1 968 2 112 2 208

superior plus 1 488 1 632 1 728

superior  1 272 1 416 1 512

comfort 1 176 1 320 1 416

standard 1 056 1 200 1 296

Economy 960 1 104 1 200

ceny jsou uvedeny v EUR za pokoj pro 5-denní pobyt, včetně DPH a dalších platných daní. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 
Ceny jsou platné od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019 vč. kromě období 15. 04. 2018 – 15. 05. 2019 vč.a 25.12. 2018 – 15. 01. 2019 vč. 

Pro období ‚Low Season‘ 01. 11. 2018 – 31. 03. 2019 vč. (kromě období 25. 12. 2018 – 15. 01. 2019) jsou ceny sníženy o 20 %. 
Změny cen jsou vyhrazeny.* Cena je uvedena za osobu a noc se snídaní pro období ‚Low Season‘.

2/2
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Ceník květinového servisu
NázEV NabíDKy typ

hosté byDlící  
V hotElU

hosté NEbyDlící  
V hotElU

EUr czK EUr czK

sVatEbNí KytIcE  
KlasIcKá  
VázaNá  

DoKUlata*

průměr 15 cm 40 1 000 80 2 00

průměr 20 cm 46 1 150 92 2 300

průměr 25 cm 53 1 320 106 2 640

průměr 30 cm 61 1 520 122 3 040

průměr 35 cm 70 1 750 140 3 500

sVatEbNí KytIcE  
KlasIcKá 
PřEVISLá*

délka 50 cm 68 1 700 136 3 400

délka 100 cm 78 1 955 156 3 910

délka 150 cm 90 2 250 180 4 500

sVatEbNí KytIcE  
ExtraVaGaNtNí*

průměr 20 cm 
nebo délka 30 cm 80 2 00 160 4 000

průměr 30 cm 
nebo délka 40 cm 92 2 300 184 4 600

průměr 35 cm 
nebo délka 50 cm 106 2 645 212 5 290

KOrSáž  
PrO žEnICHa*

délka 10 cm 10 250 20 500

délka 13 cm 12 290 24 580

délka 15 cm 14 350 28 700

NázEV NabíDKy typ
hosté byDlící  

V hotElU
hosté NEbyDlící  

V hotElU

EUr czK EUr czK

VýzDoba  
sVatEbNí tabUlE  

KlasIcKá**

ikebana – délka 35 cm 40 1 000 80 2 000

ikebana – délka 50 cm 48 1 200 96 2 400

ikebana – délka 100 cm 58 1 440 116 2 880

ikebana – délka 150 cm 70 1 750 140 3 500

VýzDoba  
sVatEbNí tabUlE  

ExtraVaGaNtNí**

ikebana – délka 35 cm 48 1 200 96 2 400

ikebana – délka 50 cm 58 1 440 116 2 880

ikebana – délka 100 cm 69 1 730 138 3 460

ikebana – délka 150 cm 83 2 080 166 4 160

KVětInOVá  
VýzDoba  

SVatEBníCH VOZů  
a KOČárů***

průměr 30 cm 92 2 300 184 4 600

průměr 50 cm 110 2 760 220 5 520

průměr 100 cm 132 3 310 264 6 620

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 kus, vč. DPH. Závazné jsou ceny uvedené v EUr, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). 
nabídka je platná pro období 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019. Kalkulace dalších možností květinového servisu na vyžádání. Změna cen vyhrazena. *tuto cenovou nabídku je možné aplikovat i na kytice pro ostatní svatební hosty – rodiče, prarodiče, svědci, družičky atd. 

**Stejnou nabídku je možné uplatnit i pro výzdobu obřadní síně či kostela. 
***Květinová výzdoba svatebních vozů a kočárů zahrnuje kromě hlavní květinové dekorace i stuhy a myrtové věnečky.
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Ceník pronájmů
NázEV NabíDKy typ

hosté byDlící  
V hotElU

hosté NEbyDlící  
V hotElU

EUr czK EUr czK

PrOnáJEM SáLů  
a SaLÓnKů PrO 

sVatEbNí hostINU*

Savoy royal restaurant – 
lounge I 500 13 000 500 13 000

Savoy royal restaurant – 
lounge II 400 10 000 400 10 000

Savoy royal restaurant – 
lounge III 400 10 000 400 10 000

Savoy royal restaurant – 
Lounge I – III 900 22 000 900 22 000

savoy restaurant lounge 1 000 24 000 1 000 24 000

savoy restaurant 1 500 37 500 1 500 37 500

proNáJEm  
sVatEbNího  
KOČárU**

koňské dvojspřeží 720 18 000 1 440 36 000

koňské čtyřspřeží 1 200 30 000 2 400 60 000

proNáJEm  
sVatEbNích  
VEtEránů*

Škoda 422 r. 1929 – šedá 400 10 000 800 20 000

tatra 52 r. 1932 – tmavě modrá 400 10 000 800 20 000
tatra 57 ‚polokabrio‘ r. 1937 

– hnědá 400 10 000 800 20 000

tatra 603 r. 1957 – černá 400 10 000 800 20 000

Jaguar Mk V r. 1954 – bílý 400 10 000 800 20 000
Mercedes 190D r. 1964 

– tmavě modrý 400 10 000 800 20 000

NázEV NabíDKy typ
hosté byDlící  

V hotElU
hosté NEbyDlící  

V hotElU

EUr czK EUr czK

proNáJEm  
sVatEbNích  

lImUzíN*

mercedes benz s class / r class 1 200 30 000 2 400 60 000

lincoln 1 800 45 000 3 600 90 000

bentley 3 000 75 000 6 000 150 000

rolls royce 5 600 140 000 11 200 280 000

sVatEbNí  
OBřaD***

Pravoslavný kostel  
Sv. Petra a Pavla 400 10 000 800 20 000

Kostel Sv. Máří Magdalény 400 10 000 800 20 000

Obřadní síň Karlovy Vary 160 4 000 320 8 000

andělská kaple  
na Zámečku Doubí 360 9 000 720 18 000

Obřadní síň hradu Loket 320 8 000 640 16 000

Zámecká kaple zámku Bečov 280 7 000 560 14 000

Zámecká kaple zámku Chyše 400 10 000 800 20 000

zahradní terasa  
hotelu savoy Westend 1 200 30 000 2 400 60 000

palmová alej hotelu  
savoy Westend 1 200 30 000 2 400 60 000

Zámecké terasy zámku Bečov 200 5 000 400 10 000

Zámecký park zámku Chyše 200 5 000 400 10 000

Všechny ceny  jsou uvedeny za 1 den pronájmu, vč. DPH. Závazné  jsou ceny uvedené v EUr, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). nabídka je platná pro období 01.04.2018 – 31.03.2019. 
Kalkulace dalších služeb na vyžádání. Změna cen vyhrazena. *V ceně pronájmu není zahrnuta květinová výzdoba. Pronájem zahrnuje služby řidiče. V ceně pronájmu není zahrnuta kauce za pronájem vozu. Výše této kauce bude sdělena na vyžádání. ** V ceně pronájmu 
není zahrnuta květinová výzdoba. Cena je kalkulována na maximálně 6 hodin pronájmu. ***Cena je uvedena pro základní variantu svatebního obřadu v daném místě. Kalkulace dalších variant obřadů na vyžádání. V ceně jsou zahrnuty služby hotelu pro rezervaci termínu 

a vyřízení veškerých potřebných formalit. V případě venkovního obřadu v areálu hotelu Savoy Westend je v ceně zahrnuto zajištění svatebních dekorací (oblouk, stan, židle atd.) a poplatek za služby oddávajícího v soukromém objektu.
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Ceník doplňkových služeb

Všechny ceny  jsou uvedeny za 1 den, vč. DPH. Závazné jsou ceny uvedené v EUr, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v CZK jsou pouze orientační). nabídka je platná pro období 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019. 
Kalkulace dalších služeb na vyžádání. Změna cen vyhrazena. *Cena půjčovného je uvedena za šaty z klasické kolekce. Cena šatů exkluzivní řady na vyžádání. **V ceně je zahrnuta konzultace a jedna zkouška svatebního účesu a líčení. 

***Ceny doprovodného programu budou upřesněny dle konkrétních požadavků, počtu účinkujících a délky produkce.

NázEV NabíDKy typ
hosté byDlící  

V hotElU
hosté NEbyDlící  

V hotElU

EUr czK EUr czK

PůJČOVna Šatů*

svatební šaty pro nevěstu 600 15 000 1 200 30 000

svatební oblek pro ženicha 300 7 500 600 15 000

společenské šaty pro dámy 400 10 000 800 20 000

společenský oblek pro pány 200 5 000 400 10 000

společenské šaty pro družičky 300 7 500 600 15 000

společenské šaty pro děti 100 2 500 200 5 000

DoproVoDNý  
proGram***

živá hudba – moderní 1 000 26 000 2 000 52 000

živá hudba – klasická 1 000 26 000 2 000 52 000

reprodukovaná hudba – DJ 350 9 000 700 18 000

taneční vystoupení 1 000 26 000 2 000 52 000

ohňostroj 3 200 80 000 6 400 160 000

divadlo, kejklí ři, šermíři 1 000 26 000 2 000 52 000

kouzelnická show 600 15 000 1 200 30 000
kouzelnické vystoupení 

pro děti 600 15 000 1 200 30 000

vystoupení klaunů pro děti 600 15 000 1 200 30 000

iluzionistická show  
s partnerkou 1 000 26 000 2 000 52 000

NázEV NabíDKy typ
hosté byDlící  

V hotElU
hosté NEbyDlící  

V hotElU

EUr czK EUr czK

SLUžBy KaDEřníKa  
a VIZážISty**

kadeřník 400 10 000 800 20 000

vizážista 300 7 500 600 15 000

SLUžBy  
FotoGraFa

balíček č. 1 600 15 000 1 200 30 000

balíček č. 2 900 22 500 1 800 45 000

balíček č. 3 1 350 33 750 2 700 67 500

SLUžBy  
KamEramaNa

balíček č. 1 780 19 500 1 560 39 000

balíček č. 2 1 180 29 500 2 360 59 000

balíček č. 3 1 760 44 000 3 520 88 000



návrat do hlavního menu

Nabídka je platná pro období 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019.

Informace o alergenních složkách v potravinách Vám poskytneme na požádání.

na základě požadavků klienta rádi připravíme pro jakoukoli výše uvedenou formu občerstvení individuální nabídku ‚na míru‘.

Pro bližší informace a objednávky nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: sales@savoywestend.cz  
nebo na telefonních číslech: +420 359 018 802 nebo +420 359 018 827.



Savoy Westend Hotel, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary, Czech republic, 
tel.: +420 359 018 888, +420 359 018 898

 e-mail: reservation@savoywestend.cz, reservation2@savoywestend.cz 
www.savoywestend.cz 

Global Distribution System:
amadeus UI KlsWh
Sabre UI 6469
apollo UI 76033
Worldspan UI 43921

VILLA SAVOY      VILLA ARTEMIS VILLA CARLTON      VILLA KLEOPATRA      &&&& VILLA RUSALKA      
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