Podmienky usporiadania svadobnej hostiny


V prípade záujmu o usporiadanie svadobnej hostiny v Hoteli Alfa*** Giraltovce, je pre klientov
uzavretá celá prevádzka – za jej uzavretie sa platí prenájom v sume 250€,



v prípade, že klient prejavuje o daný termín záujem, po dohode s prevádzkovateľom platí klient
zálohu v sume prenájmu tzn. 250€.



prenájom – teda uzavretie prevádzky z dôvodu konania sa súkromnej akcie (svadobnej hostiny)
je platné počas celého dňa priebehu akcie do 3:00 hod. ráno nasledujúceho dňa,



prenájom po 3:00 hod. ráno nasledujúceho dňa je spoplatnený sumou 50€ za každú ďalšiu
začatú hodinu. Maximálna možná dĺžka využitia prenájmu je do 5:00 hod. ráno nasledujúceho
dňa,

 suma prenájmu zahrňuje:
o
o
o
o

uzavretie objektu pre objednávateľa akcie do o
3:00 hod.,
o
využitie veľkého chladiarenského boxu,
o
energie,
o
korkovné,

izba pre mladomanželov,
súkromné monitorované parkovisko,
klimatizácia,
wifi,



výzdobu sa realizuje na základe dopytu klienta, je spoplatnená sumou 2,5€/ os., táto cena
obsahuje návlek na stoličku, biele banketové obrusy, sviečky, biele plátené obrúsky poprípade
servítky z netkanej textílie podľa vlastného výberu, neživú kvetinovú výzdobu.. (v prípade
potreby vieme zabezpečiť živú kvetinovú výzdobu, čiastočnú alebo celkovú), takáto výzdoba je
však extra spoplatnená na základe jej rozsahu a druhu požitých kvetov a materiálov,



Podávané svadobné menu na 1 os. v hodnote 30€. Skladba: 4 – chodové slávnostné menu +
bufet. Slávnostné menu sa skladá z prípitku, predjedla, polievky, hlavného jedla, nápoja
a kávy. Ďalšie stravovanie vo forme bufetu, alebo ďalšieho hlavného chodu a rozsahovo
menšieho bufetu.



Pre svadobných hostí je možné poskytnúť ubytovanie v zľavnenej cene pre 1 os. 38€/noc a pre
2 os. 45€/noc. Cena je v rátane raňajok. V prípade, že na izbe je ubytovaných viac osôb, napr. na
prístelke, dopláca sa suma za tieto osoby iba za raňajky v hodnote 5€.



pokiaľ si hosť prinesie vlastné veci, ako sú nealkoholické nápoje, alkohol, zákusky, ovocie, slané
pochutiny a iné, a požaduje, aby sa o tieto veci a servis s nimi spojený staral obsluhujúci
personál, účtuje sa za tento servis 20€ na 1 pracovníka servisu ( čašníka/ servírku).



V priestoroch hotelovej reštaurácie a kaviarne, je zakázané používať svadobné ozdobné
konfety!

