
Svatební den s vůní Toskánska





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



 pod širým nebem. 
Svatební obřad



Slavnostní oběd
- ve svatební stanu
- ve společenském sále
- v Atriu 



Lounge żony
- v zahradě  



Večerní párty
- ve společenském sále



Sezóna 2
023

Během vašeho svatebního dne se o vás postará náš lokální catering.Během vašeho svatebního dne se o vás postará náš lokální catering.  
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 od 6:00 - neděle do 12:00) příp. v týdnu
Svatební stan v ceně pronájmu
Ubytování v luxusních apartmánech pro 30 osob 
Možnost příprav již den před svatbou
Svatební inventář (kulaté stoly, koktejlové stolky, elegantní židle)
Parkování v areálu  

včetně ubytování pro  30 osob (květen - září) 160 000,- Kč  (konečná cena)

80 000,- Kč  (konečná cena)

 V CENĚ
PRONÁJMU 

 

CENA PRONÁJMU 
v hlavní sezóně 

včetně ubytování pro  30 osob (říjen - duben), CENA PRONÁJMU 
mimo sezónu

120 000,- Kč  (konečná cena)včetně ubytování pro 30 osob (květen - září)CENA PRONÁJMU 
v týdnu v hlavní sezóně



Villa Dom Carli spolupracuje s rodinnou firmou Stellate
catering, která má vášeň pro jídlo a gastronomii obecně.
Láska k vaření, osobní přístup, kreativita a nadšení to
jsou základní kameny společnosti Stellate catering. 

Připravíme pro vás menu přesně podle vašich
přání a představ. 

Tradiční slavnostní menu

749,- Kč/osobaCENA VZOROVÉHO MENU 





Časté otázky
01 | Kolik u vás můžeme ubytovat hostů? 
V celém prostoru lze ubytovat 30 hostů.

02 | Jaká je kapacita společenské místnosti? 
Ačkoliv společenská místnost  pojme až 100 osob,
doporučujeme u nás uspořádat svatbu do 80 osob,
abyste se vy a vaši hosté cítili co nejkomfortněji. 

03 | Jaká je kapacita svatebního stanu?
Ačkoliv svatební stan pojme až 100 osob,
doporučujeme u nás uspořádat svatbu do 80 osob,
abyste se vy a vaši hosté cítili co nejkomfortněji. 

04 | Zajišťujete v rámci pronájmu catering?
Ano, máme svého vlastního dodavatele, který se s
vámi domluví na skladbě vašeho svatebního menu. 
Je otevřený různým cenovým balíčkům, které budou
snoubencům vyhovovat. 

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. 
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PROHLÍDKOVÉ DNY VILLY DOM CARLI
 

STŘEDA PÁTEK NEDĚLE 



Dominika a Karolína
www.villadomcarli.cz

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

Domluvte si s námi termín osobní prohlídky, 
rádi Vás u nás přivítáme. 


