
Svatební den s vůní Toskánska





Villa Dom Carli nabízí exkluzivní pronájem a nabízí mnoho
variant, kde uspořádat obřad, hostinu a večerní párty. 



Sezóna 2
022

Možnost využití vlastních dodavatelů.Možnost využití vlastních dodavatelů.  
U nás neplatíte dortovné, korkovné a jiné poplatky.U nás neplatíte dortovné, korkovné a jiné poplatky.  

V případě zájmu vám rádi doporučíme ověřené dodavatele a s přípravou vám pomůžeme.V případě zájmu vám rádi doporučíme ověřené dodavatele a s přípravou vám pomůžeme.
Pronájem poskytujeme ze soboty na neděli, pokud máte zájem i o páteční den s přespáním, neváhejte napsat.Pronájem poskytujeme ze soboty na neděli, pokud máte zájem i o páteční den s přespáním, neváhejte napsat.  

Nabízíme termíny svateb i v týdnu.Nabízíme termíny svateb i v týdnu.  

Exkluzivní pronájem Villy Dom Carli 

Pronájem celé Villy včetně zahrady bez přístupu veřejnosti (sobota - neděle) příp. v týdnu
Ubytování v luxusních apartmánech pro 23 osob 
Možnost příprav již den před svatbou
Svatební inventář 
Parkování v areálu  

včetně ubytování pro  23 osob květen - říjen 

včetně ubytování pro  23 osob v týdnu 

130 000,- Kč  

90 000,- Kč  

(konečná cena)

(konečná cena)

100 000,- Kč  (konečná cena)

 V CENĚ
PRONÁJMU 

 

CENA PRONÁJMU

CENA PRONÁJMU

včetně ubytování pro  23 osob listopad - duben CENA PRONÁJMU



Nechte organizaci vaší svatby na nás. 
Potkáme se a dořešíme veškerou výzdobu, dodavatele,

koordinaci a průběh vašeho svatebního dne.   

Nechcete se o nic starat? 





Časté otázky
01 | Kolik u vás můžeme ubytovat hostů? 
V celém prostoru lze ubytovat 23 hostů.

02 | Jaká je kapacita společenské místnosti? 
Společenská místnost při základním stolovém
uspořádání pojme až 100 osob. 

03 | Jaká je kapacita zimní zahrady?
Zimní zahrada při základním stolovém uspořádání
pojme až 100 osob. 

04 | Můžeme mít vlastní catering?
Ano, můžete. Výběr dodavatelů necháváme na vás.  

05 | Kde se Villa Dom Carli nachází? 
Villa Dom Carli leží v samotném středu 
České republiky v blízkém okolí historických měst
Kolína a Kutné Hory. Hlavní výhodou tohoto umístění
je krátká dojezdová vzdálenost z Hlavního města
Prahy a dalších větších měst. 

06 | Jak je to s hudbou po 22:00?
Po 22:00 se hosté musí přesunout do společenské
místnosti, kde večerní zábava může pokračovat do
ranních hodin. 

https://villadc.showit.site/svatby#caste-otazky
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Rádi vás přivítáme na osobní prohlídce. 
Domluvte si termín, těšíme se na Vás.  

Dominika a Karolína

www.villadomcarli.cz
Dominika    775 521 557
Karolína 737 042 585 info@villadomcarli.cz


