
SVATEBNÍ PRŮVODCE



Milí snoubenci,
Academic Hotel a malebné městečko Roztoky je místo jako 
stvořené pro Vaší svatbu a svatební hostinu. 
Dobře si uvědomujeme, jak je pro Vás tento den důležitý, a proto 
jsme připravili „Svatebního průvodce“, který by Vám měl pomoci 
v plánování vašeho dne „D“. 
Bude nám velkým potěšením přivítat Vás v našem hotelu a zajistit 
Vám kompletní servis od vaší první návštěvy až po ukončení 
svatebního dne. 
Neváhejte se na nás obrátit i v případě nezávazné poptávky.



SVATEBNÍ OBŘAD
S námi můžete mít svatební obřad tam, kde si budete přát. Kromě klasického obřadu v obřadní síni 
města Roztoky, Vám můžeme nabídnout prostory hotelu Academic, které pro Váš důležitý den 
patřičně vyzdobíme. 
Ačkoli ani dnes není zcela obvyklé pořádat svatbu pod širým nebem, v parku, na lodi nebo na břehu 
Vltavy, s námi to není problém. V těchto případech Vám zajistíme potřebné vybavení (např. židle pro 
obřad), dekoraci, odvoz svatebčanů a catering na Vámi zvoleném místě.
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Congress hall 1st 160 8000,00 14000,00

XL 3rd 40 4000,00 7000,00

M1 (devided 
XL)

3rd 20 3000,00 3500,00

M2 (devided 
XL)

3rd 20 3000,00 3500,00

L 3rd 35 3500,00 5000,00

S (room 309) 3rd 25 ̶ 2500,00

XS (room 
426)

4th 25 ̶ 2500,00

SKY 7th 20 3000,00 4000,00



UBYTOVACÍ SLUŽBY
Našim hostům je k dispozici 51 pokojů s celkovým počtem 121 lůžek. 4 pokojů je jednolůžkových, 22 
pokojů je dvoulůžkových a 25 pokojů je dvoulůžkových s možností přistýlky. Pro rodiny s dětmi jsou 
určeny „family rooms“ (dva pokoje s jedním vchodem). Všechny pokoje jsou velikostně nadstandardní, 
v pátém a šestém podlaží hotelu navíc s prostornou lodžií. 

KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ KAŽDÉHO POKOJE PATŘÍ: 

• TV se satelitním příjmem 

• telefon s přímou provolbou 

• bezplatný vysokorychlostní internet 

• koupelna s vanou nebo sprchovým koutem a vysoušečem vlasů 

• automatická klimatizace s možností vlastní regulace

• trezor 

Všechny pokoje jsou nekuřácké a jsou vybaveny nejnovějšími typy ochranných a požárních systémů. 

Nabízíme i pokoje přizpůsobené pro pobyt invalidních nebo nepohyblivých hostů. 

Jednolůžkový pokoj včetně snídaně od 1500 Kč/pokoj

Dvojlůžkový pokoj včetně snídaně od 1700 Kč/pokoj

Třílůžkový pokoj včetně snídaně od 2200 Kč/pokoj



SVATEBNÍ HOSTINA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Svatební hostinu můžete uspořádat v hotelové restauraci, na 
střešní terase nebo v hlavním sále. 
Sestavte si své menu:
• ve složení 3 chody za cenu 500 Kč / osobu 
• nabídka bufetů cena od 850 Kč/osobu 



ZÁBAVA: 

• Ochutnávka vín, koňaků a doutníků 

• Barmanská show 

• Karikaturista 

• Kouzelník 

• Klaun 

• Ohňostroj ze střechy hotelu



KVĚTINOVOU VÝZDOBU ZAJIŠŤUJE: Flowers Prague,
Her Secret.Cz Prefer Fleur.cz
VÝZDOBA 
Standardní květinová výzdoba:
• bílý ubrus 
• organza v barvě dle domluvy 
• ubrousky v barvě dle domluvy 
• svícny 
• okvětní lístky růží 



Sales manager Viktoria Mikhailova 

+420 778 401 811

Tyršovo náměstí 2222 252 63, Roztoky

www.academic.cz +420 242 448 111


