
SVATBA V ČERTOUSÍCH
Zajistíme Vám kompletní svatební servis, 

díky čemuž tak budete moci svůj svatební den
prožít v klidu a věnovat se sobě a svým hostům.

 
www.hotel-certousy.cz

www.restaurace-praha-certousy.cz
e-mail: provozni@certousy.cz
telefon: +420 605 245 543



SVATBA V ČERTOUSÍCH
 

Hotel Čertousy je jako stvořený pro uspořádání
svateb. Máme k dispozici krásnou zahradu s

altánkem, vnitřní prostory pro svatební obřad,
hostinu či raut a útulnou venkovní terasu.

Využijte tedy krásného romantického prostředí
hotelu a nechte si u nás zajistit kompletní

profesionální svatební servis.
 



Hotel nabízí klidné ubytování ve 29
pokojích. Na výběr jsou jednolůžkové,
dvoulůžkové a třílůžkové Economy,
Standard a Deluxe pokoje s vlastním
sociálním vybavením, WC, satelitním TV,
telefonem, bezpečnostní schránkou a
připojením k Wi-Fi. K dispozici jsou 2
speciálně vybaveny pokoje pro tělesně
postižené. Pokoje jsou zařízeny nábytkem,
který poskytuje dostatek úložného prostoru,
součástí nábytku jsou psací stoly. Koupelny
jsou vybaveny vanou nebo sprchovým
koutem a fénem. Všechny pokoje jsou
nekuřácké. 

HOTEL 

RESTAURACE 
Restaurace má kapacitu 57 míst, je vhodná
k uspořádání společenských setkání, rautů
a slavnostních příležitostí. V letním období
je hostům k dispozici venkovní posezení se
zahrádkou  s kapacitou 50 míst a krytou
terasou s výhledem na rybník s kapacitou
20 míst. V restauraci se mohou hosté těšit
na výjimečné speciality šéfkuchaře, jak z
české, tak i z mezinárodní kuchyně.
Podáváme snídaně, obědy i večeře. 



Velký klimatizovaný sál s maximální
kapacitou až 130 osob pro konání různých
akcí jako jsou svatby, svatební hostiny,
oslavy a další společenské akce. Prostor je
osvětlený přímým denním světlem,
vybavený klimatizací a technickým
zázemím. Připojení Wi-Fi je v celém
hotelu samozřejmostí. Sál je také spojený s
terasou. Samozřejmostí je zajištění
nejkvalitnějších gastronomických služeb.
Kromě vynikající kuchyně také zajistíme
hudbu k tanci i poslechu. K dispozici vám
bude taneční parket.

Jedinečné sklepní prostory k pronájmu pro
vaši narozeninovou oslavu, svatbu, 
 rozlučku se svobodou, večírek či jinou
životní událost. Pro vaši akci můžeme
zajistit doprovodný program formou živého
hudebního doprovodu, degustace vín se
someliérem a mnoho dalšího. Náš tým vám
bude vždy po ruce, aby předvídal všechny
Vaše potřeby a poskytl Vám podporu
potřebnou k dosažení produktivní atmosféry
a úspěšného výsledku.

VINNÝ SKLÍPEK

VELKÝ SÁL 



Nové krásné prostory v zahradě hotelu
Čertousy. Tento salonek je ideálním
místem pro Váš svatební obřad. Náš tým
se postará o profesionální přípravu a
hladký průběh celé akce. Tato místnost s
krásným výhledem na celou zahradu
zajistí dostatek soukromí a pohodlí pro
Váš svatební obřad. 

SALONEK SECESE

ZAHRADA 
Chloubou hotelového komplexu Čertousy
je krásná zahrada, kterou je možné
využít pro pořádání široké škály akcí -
od soukromých oslav, přes svatby, až po
koncerty a firemní akce. Nachází se zde
altánek pro svatební obřady, které lze
uspořádat ve spolupráci s matrikou v
Horních Počernicích. S organizací
svateb a nejrůznějších eventů máme
bohaté zkušenosti, které bychom rádi
nabídli i Vám.



REZERVAČNÍ POPLATEK ve výši 5 000,-CZK
na termín svatby je odečten z celkového účtu za
akci, při případném zrušení akce po potvrzení, je
NEVRATNÝ! 
ZÁLOHA činí 50% z předběžné kalkulace a je
požadována měsíc před akcí. 
Pokud se rozhodnete zrušit Vaši akci déle jak 60
dní před začátkem, zálohu Vám vrátíme.
Pokud se rozhodnete akci zrušit méně než 30 dní
před začátkem, vracíme 50% Vaší zaplacené
zálohy.
Pokud se rozhodnete zrušit akci méně než 20 dní
před začátkem, celá záloha Vám propadá.

ZÁLOHY A STORNO
PODMÍNKY

 

Svatby, jubilea, soukromé akce  dle domluvy a
individuálních objednávek

 

 

 


