Řekněte si své „ano“ v ZOO Dvůr Králové
Chcete pojmout důležitý životní krok netradičně? Pak uspořádejte svou
svatbu u nás v zoo!
Svatební obřad vám rádi připravíme na nádvoří secesní Neumannovy vily s
výhledem na hejna plameňáků, ale třeba také na dřevěné lávce obklopeni
nosorožci a zebrami nebo v těsném sousedství slonů. A nemusíte se bát,
zvířata budou pouze přihlížet, do vašeho obřadu se nezapojí. Pokud tedy
nebudete chtít.
Skvělý svatební oběd bude zajištěn rovněž přímo v zahradě stejně jako
odpolední program, v jehož rámci můžete se svými příbuznými a přáteli
nakrmit žirafy či lemury, zatímco ti otrlejší si mohou pochovat exotické hady.
Jestliže už teď uvažujete o svatebním dnu v zoo, naplánujte si tu rovnou i
svatební noc. Také tu můžete prožít v africkém stylu. V bungalovech nebo
stanech vytvořených podle vzorů afrického safari budete usínat za řevu lvů a
ráno posnídáte vedle stáda antilop.
Organizace vašeho velkého dne je pochopitelně závislá na vašich konkrétních
přáních a požadavcích. Velice rádi se s Vámi setkáme osobně, stačí nás
kontaktovat na emailu int.cooperation@zoodvurkralove.cz nebo na
telefonním čísle +420 499 311 288.

Cena svatebního obřadu v zoo je 10 000 Kč
V ceně je zahrnuto:








poskytnutí prostoru podle dohody
organizační zajištění akce
případné ozvučení
květinová výzdoba
vstup do zoo pro svatebčany po dobu trvání obřadu (max. 2 hodiny)
2 volné vstupenky pro novomanžele
osvědčení o adopci zvířete v ceně 3000 Kč (výběr necháme na Vás)

Termíny jsou ještě volné, stačí 3 týdny předem dohodnout podrobnosti,
nejprve si zjistěte termín na matrice ve Dvoře Králové (+420 499 318 248)
a potom v zoo.
V ceně je tedy kompletní obřad v zoo. Matrika se platí zvlášť.

Místo
Svatby obvykle pořádáme v pavilonu Ptačí svět, nebo v pavilonu Africká
savana nebo v areálu zoo. Pro menší svatby jsou v letní sezoně oblíbené také
výhledové terasy nad výběhy kopytníků v zoo nebo v Safari Kempu.
V pavilonu Ptačí svět obvykle pořádáme menší svatby, a to na můstku u
umělého vodopádu mezi bohatou tropickou zelení, nebo na široké terase v
úrovni korun stromů. Pavilon po dobu obřadu můžeme uzavřít jen pro
svatebčany. Další možností je návštěvnická část pavilonu Africká savana.
Středně velké nebo větší svatby lze pořádat taká na širokém schodišti budovy
galerie Z. Buriana nebo v nově rekonstruovaném amfiteátru.
Pokud máte zájem o jiné místo, rádi vám s výběrem místa pomůžeme a
přizpůsobíme se podle možností vašim přáním.

Adopce zvířete
Jako dárek od zoo dostanete osvědčení o adopci zvířete. Je tedy nutné
předem vybrat, kterému zvířeti ze zoo budete adoptivními rodiči. Výběr
necháme plně na vás. Seznam zvířat k adopci naleznete na našich
internetových stránkách v sekci „Podpořte nás“.

Hostina
V případě zájmu Vám svatební hostinu může zajistit firma GASTRO-ZOO,
která v areálu zoo zajišťuje gastronomické a cateringové služby.
GASTRO-ZOO s.r.o., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
+420 499 622 261 | +420 777 667 066 | provoz@gastro-zoo.cz

Prostory pro hostiny
Pro svatební hostiny jsme schopni nabídnou následující prostory:

Restaurant Lemur
až pro 20 osob
Cena v rámci hostiny od GASTRO-ZOO

Salónek U Gepardů
až pro 40 osob
3 000,- Kč*

Galerie Zdeňka Buriana
v Neumannově vile
až pro 60 osob
10 000 - 20 000,-Kč*

* - Ceny jsou pouze za pronájem a jsou orientační - v závislosti na sezóně se mohou lišit.

