Svatba podle
Vašich
představ

SVATEBNÍ NABÍDKA
SVATBA PODLE VAŠICH
PŘEDSTAV
Svatba je bezesporu výjimečnou životní událostí, kterou chce mít každý dle svých představ. Svoji
polohou a romantickou atmosférou na břehu rybníka je náš hotel skvělou volbou pro pořádání
svatební hostiny i svatebního obřadu. Bude nám ctí vytvořit pro Vás a Vaše rodinné příslušníky
slavnostní atmosféru a postarat se, aby chvíle, které u nás prožijete v tento den, zůstaly
nezapomenutelné.
Svěřte organizaci hostiny a věcí s tím spojených do rukou lidí, kteří mají v tomto oboru bohaté
zkušenosti. Popovídejte si s námi o vašem svatebním dni a my se postaráme, aby Váš svatební den byl
dnem nejkrásnějším. Zařídíme pro Vás vše od obřadu až po první novomanželskou snídani
servírovanou přímo do postele.
Pro svatební hostinu Vám poskytneme hotelovou restauraci a přilehlý sál s pódiem a tanečním
parketem nebo letní terasu s výhledem na Milovský rybník. Tato terasa je vhodná nejen pro
fotografování novomanželů, ale lze na ní za příznivého počasí pořádat i samotný svatební obřad či
hostinu. Nabízíme také využití Milovské restaurace s letní terasou. Restaurace je situována v areálu
Orea Resortu Devět Skal, na břehu Milovského rybníka. Terasu je možné využít pro posezení
s grilováním.
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OREA RESORT DEVĚT SKAL NABÍZÍ:

❖ Ubytování pro novomanžele v jednom z našich apartmá včetně romantické dekorace
pokoje, mísy ovoce, lahve sektu a na přání snídaně servírovaná do postele

❖ Ubytování svatebních hostů za zvýhodněnou cenu
❖ Možnost brzkého příjezdu a pozdního odjezdu
❖ Sestavení a příprava svatebního menu dle Vašich přání
❖ Jmenovky na stoly, menu card
❖ Svatební květinová dekorace sálu, svatební tabule a pokoje novomanželů
❖ Zajištění služeb profesionálního fotografa a kameramana
❖ Okolí hotelu vhodné pro fotografování novomanželů
❖ Welcome drink pro novomanžele a svatební hosty
❖ Pomoc s výběrem hudby a její zajištění
❖ Tradiční svatební zvyky
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LOKALITA
Pobyt v Resortu Devět Skal Vás očaruje romantickou přírodou Žďárských vrchů a klidnou lokalitou pro
Váš velký den. Hotelový komplex byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče dnes zrekonstruované Milovské restaurace. Poloha hotelu na břehu Milovského rybníka je skvělou
volbou pro pořádání svatební hostiny i svatebního obřadu.

UBYTOVÁNÍ
Ubytovat se můžete v komfortních pokojích s balkónem. Část pokojů disponuje nádherným výhledem
na Milovský rybník, zbylá část výhledem na Žďárské vrchy.
Všechny pokoje jsou vybaveny manželskou postelí nebo dvěma oddělenými lůžky, televizí, telefonem,
koupelnou se sprchovým koutem či vanou a samostatnou toaletou.

Hotel disponuje celkem 131 pokoji s kapacitou 271 lůžek:
•
•

89 pokojů je po úplné rekonstrukci (75 dvoulůžkových, 3 apartmány a 11 třílůžkových)
42 dvoulůžkových pokojů je původních.

Apartmá na svatební noc od nás dostanete jako dárek a na další noci budete mít zvýhodněnou cenu.
Pokud se Vaši hosté ubytují v našem hotelu, na všechny pokoje od nás dostanete slevu 10 % oproti
aktuální nabídce. Navíc máte možnost bezplatného parkování a neomezeného vstupu do hotelového
bazénu od 7:00 do 20:30 hodin.
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RESTAURACE
Maximální kapacita hotelové restaurace a přilehlé terasy pro pořádání svatby je 250 osob.
Milovská restaurace leží na břehu stejnojmenného rybníka. Disponuje letní terasou a salónkem s
krbem. Maximální kapacita salonku v Milovské restauraci pro pořádání svatby je 40 osob. Celková
kapacita je 120 osob.
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CATERING

MENU I.
Sklenička sektu nebo vermutu
Kornoutek z uzené krkovičky plněný křenovým krémem
Slepičí vývar s masem a domácími nudlemi ovoněný čerstvou petrželkou
Tradiční hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem a variací knedlíků
Svatební řez

MENU II.
Sklenička sektu nebo vermutu
Drůbeží terinka doplněná brusinkovou omáčkou
Jemný chřestový krém
Špalíček z vepřové panenky ve slaninovém kabátku ochucené bylinkami
podávané se šťouchanými bramborami s cibulkou
Čokoládový dortík s višněmi a karamelovým přelivem podávaný s kávou Espresso
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CATERING

MENU III.
Sklenička sektu nebo vermutu
Tartar z uzeného lososa s čerstvým koprem, podávaný s opečeným toustem
Silný hovězí vývar se zeleninou julienne a domácími játrovými knedlíčky
Mix grill z hovězí svíčkové, vepřové panenky a kuřecích prsíček připravené na grilu
s jemnou omáčkou se zeleným pepřem a zámeckými bramborami
Pošírovaná hruška v červeném víně podávaná s vanilkovou zmrzlinou
Sklenička likéru nebo destilátu

V případě zájmu Vám vytvoříme svatební menu přesně dle Vašich představ.
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DALŠÍ GASTRONOMICKÁ NABÍDKA

❖

Uvítací přípitek

❖

Svatební dort a cukroví

❖

Občerstvení pro hosty před obědem

❖

Svatební menu

❖

Slavnostní bufet

❖

Slavnostní raut

❖

Grilování na terase

❖

Domácí koláčky

❖

Slané pečivo

❖

Nápojový balíček
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KONTAKTY

Svěřte se do rukou našim profesionálům, kteří vše
naplánují dle Vašich představ.
Hana Halamková
Banketový koordinátor
Tel.: +420 602 122 686
Email: hana.halamkova@orea.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa: Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svratka
Tel.: +420 566 585 541 – Rezervace
Fax: +420 566 585 111
E-mail: 9skal@orea.cz
Internet: www.resortdevetskal.cz
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