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Svadba na zámku, o akej ste vždy snívali
Vďaka bohatej histórii na Slovensku nemusíte za kráľovským
svadobným luxusom cestovať tisícky kilometrov. Naša krajina totiž
disponuje miestami, ktoré vašu dokonalú svadbu premenia na
rozprávku.
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Pokoj
Presne tak! Svadba na zámku pre vás predstavuje istú výhodu súkromia. Veľkolepá svadba
by predsa nebola veľkolepá, ak by k nej mal prístup ktokoľvek cudzí. Preto si v rámci
Slovenska môžete už dnes rezervovať prenájom zámku, kaštieľa či hradu, na ktorom
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chcete spečatiť lásku so svojou milovanou polovičkou. Vďaka tomu si tak budete užívať
obrovský areál zámku len vy a vaši blízki.

Komplexnosť
Keďže sa bavíme o ozajstnom luxuse, väčšina slovenských svadobných zámkov ponúka
komplexný balík služieb. To znamená, že práve na zámku môže prebehnúť svadobná
večera pri sviečkach, svadobná noc, ale aj samotná výmena prsteňov. Doprajte si to!

V rámci komplexnosti môžete zároveň využiť prepravu ako vás, tak aj hostí, a to napríklad v
rozprávkovom svadobnom koči, ktorý dodá vašej svadbe tú pravú kráľovskú atmosféru.
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Luxus
Predstava, že vami vybraný zámok si skutočne prešiel mnohými kráľovskými akciami a má
za sebou bohatú históriu, na ktorú spomienky sú ukryté práve v jeho múroch, dodá vašej
svadbe nepredstaviteľné pocity, ktoré vás a vašich hostí budú sprevádzať ešte veľmi dlho.
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Spomienky
Elegancia a pôvab samotného zámku vám zostane v spomienkach navždy. Čo však v
prípade, ak sa veľkoleposťou vašej svadby budete chcieť v budúcnosti podeliť napríklad s
vašimi deťmi? Na to vám určite dobre poslúži fotograf!

Jedine fotograf vám dokáže zvečniť vašu svadbu na profesionálnej úrovni tak, aby ste sa do
nej vedeli živo preniesť aj dlho po tom.
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Atrakcie
Zámky ako kultúrne pamiatky sa snažia zachovať si atmosféru, ako aj atrakcie spojené s
minulosťou. Preto sa môžete v rámci svojho svadobného pobytu na hrade, zámku či kaštieli
stretnúť s rôznymi voľnočasovými aktivitami.

Z vlastných skúseností preto odporúčame využiť napríklad jazdu na koni, golf či tenis.
Rovnako sa tak môžu zabaviť aj hostia, ktorí tak na vašu svadbu nikdy nezabudnú.
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