
 

Nejčastější dotazy 
 

 

Kolik u nás svatba stojí a jak je to s platbou? 

Přibližné náklady na uspořádání svatby v hotelu Atlantis se pohybují  

v průměru 1 500,- Kč na osobu. Pronájem svatebního palouku na obřad  

a restaurace Atlantis na hostinu v čase 10:00 – 02:00 hod. činí 15 000,- Kč.  

Pokoj pro novomanžele nabízíme zdarma a rádi Vám připravíme 

zvýhodněnou cenu ubytování i pro ostatní účastníky. Blokační záloha činí 

15 000,- Kč a je jí třeba uhradit při závazné rezervaci termínu. Platba 

svatební hostiny probíhá hotově či platební kartou při odjezdu z hotelu. 

 

Můžeme si vzít své vlastní víno?  

Ano je to možné. Podmínkou vlastního vína je prokázání původu vína  

a zaplacení „korkovného“ ve výši 80,- Kč/láhev.  

 

Můžeme mít vlastní slivovici, či jiný alkohol? 

Do hotelu není dovoleno vnášet jakékoliv vlastní nápoje a občerstvení. 

V případě předchozí domluvy s hotelem je možné si zajisti pouze víno,  

dort a cukroví. 

  

Jaké uspořádání je možné? 

V restauraci připravujeme sezení do písmene U, dále pak je možné 

restaurační sezení či externí zapůjčení kulatých stolů. 

 

Můžeme u Vás odpálit ohňostroj? 

Ano, je to možné.  Podmínkou je certifikovaný „ohňostrojář“,  

který zajistí požární hlídky, ohlášení na OÚ v Rozdrojovicích, ohlášení  

u hasičů a na policii. Všechna orazítkovaná a souhlasná vyjádření výše 

uvedených institucí budou hotelem vyžadována, s tím, že ohňostroj musí být 

ukončen do 22:00 hod. Odpálení domácího ohňostroje není možné. 

 

Můžeme u Vás vypustit lampiony štěstí? 

Ano, můžete. Hotel si však vyhrazuje právo na základě aktuálních 

povětrnostních podmínek vypuštění lampionů nepovolit. 

 

Můžeme využít bazén? 

Dle předchozí domluvy je možné využít prostory bazénu 

 

Budeme na hotelu sami? 

To Vám bohužel nemůžeme slíbit 

 

Jak je to s parkováním? 

Kolem hotelu se nachází dostatečný počet parkovacích míst, která jsou 

zdarma. 
  

 

 

 

 

 

Mate ještě nějaké otázky nebo byste prostory našeho hotelu rádi viděli na 

vlastní oči? Napište nám na provoz@hotel-atlantis.cz nebo si domluvte 

schůzku na čísle: +420 546 419 1072:00 hod.  
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