Zámek Lnáře a Svatební salon Svatava

Vás srdečně zvou na:

1. SVATEBNÍ VELETRH
NA ZÁMKU LNÁŘE

pořádaný dne: 29.května 2010
Během svatebního veletrhu budou v prostorách Zámku Lnáře
probíhat prezentace firem, dodavatelů a doprovodných služeb
zajišťující svatby,jejich přípravu a organizaci, módní přehlídky,
ukázky prací kadeřníků a další doprovodný i kulturní program.
PROGRAM:
28.5. pátek od 18 hod. SPOLEČENSKÝ SÁL ZÁMKU
Vernisáž výstavy fotografií dokumentující desetiletí svatebních obřadů na Zámku Lnáře.
29.5. sobota
10:00 Zahájení prezentačních akcí, zpřístupnění interiérů a zámeckého parku. Kulturní program.
11:00, 13:00, 15:00 VELKÝ REPREZETANČNÍ SÁL ZÁMKU
Módní přehlídky svatebních a společenských šatů. Koncertní hudební ukázky komorního dua.
16:00 Losování vstupenek o ceny.
16:30 ,, Jihočeská svatba ,, vystoupení BABSKÉHO folklorního souboru z Horního Poříčí
19:00 Pouťová taneční zábava na zámeckém nádvoří zakončená ohňostrojem.
22:00 Noční netradiční prohlídka zámku s ex-kastelánem.
( vstupenky, informace a sraz zájemců o noční prohlídku v recepci zámku 21.30 – 22:00 )
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VSTUPNÉ: PLNÉ VSTUPNÉ: 99,-

ZLEVNĚNÉ: ( DĚTI, DŮCHODCI ) 50,-

RODINNÉ: 150,-

Ceny vstupného jsou platné od 10:30 do 14:30 a platí do vyhrazeného areálu zámku i na večerní taneční
zábavu - vyjma vstupenky zlevněné!

Od 14:30 platí jednotné vstupné 50,-

Vstupenky jsou slosovatelné!

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE KULTURNÍ PROGRAM NA NÁDVOŘÍ NEUSKUTEČNÍ!
VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA BUDE PROBÍHAT V RESTAURACI ZÁMKU.

SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herní řád :
Na rub vstupenky napište své jméno a vložte do připravené
nádoby v recepci zámku / kasa a prodej suvenýrů /
Losování proběhne v 16:00 na nádvoří zámku, v případě
nepřízně počasí ve Velkém sále zámku.
Výhru si musí vyzvednout výherce osobně, jinak propadá
do dalšího losování !
Ceny do losování věnují zůčastněné firmy a spolupracovníci.
Přesný seznam cen bude zveřejněn v den konání na zámku.
Mezi výhrami bude: NOC NA ZÁMKU
(poukázka na jednu noc v zámeckém penzionu)
Poukázka na služby kadeřnictví
,, mb pro studio Nepomuk ,,
Poukázka na večeři ,, pro dva ,, v Restauraci zámku Lnáře
Láhev vína od vinařství LAHOFER
Kosmetika od ,, mb pro studio Nepomuk ,,
Láhev sektu
Cukrářské výrobky od cukrářství JONÁK Čimelice
Lnářský kapr od rybářství Dvůr Lnáře spol. s r. o.
CD skupiny PROFIL
Volná rodinná vstupenka na prohlídku zámku s průvodcem.

ORIENTAČNÍ PLÁN A PROGRAM

Přízemí zámku:
RECEPCE: prodej suvenýrů a informace
SPOLEČENSKÝ SÁL : výstava fotografií
NÁDVOŘÍ : 10:00 kulturní program – skupina Profil
ZÁMECKÁ KAPLE: prohlídka interiéru a freskové výzdoby
16:00 losování vstupenek, 16:30 vystoupení folklorního souboru
( v případě nepříznivého počasí VELKÝ SÁL )

1. patro
SVATEBNÍ SÁL: prezentace - klenoty, kadeřnice, vizážistka
VELKÝ SÁL: módní přehlídky svatebních šatů 11:00, 13:00, 15:00
prezentace svatebního salonu SVATAVA Strakonice
RŮŽOVÝ SALONEK: prezentace eventové agentury For You Tábor
SÁL APOLLON: ukázka svatební tabule, prezentace cateringu
Zámecké restaurace, prezentace cukrářských výrobků Cukrářství JONÁK,
Květinářství
VÝCHODNÍ KŘÍDLO: Cestovní kancelář Ciao, Květinářství
KRÁLOVSKÝ APARTMÁN: prezentace kadeřnických služeb

2. patro
ZÁMECKÝ PENZION: ukázky zařízení pokojů zámeckého penzionu
VÝCHODNÍ KŘÍDLO: Degustace vín Vinařství LAHOFER
KAZETOVÝ SÁL: ukázka svatební tabule, prezentace cateringu DOSKOČIL

zámecký park
Volná prohlídka vyhrazené části zámeckého parku, ukázka
venkovního obřadního místa -For You Tábor
( pouze v případě příznivého počasí )

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Občerstvení: Nádvoří zámku, Zámecká restaurace.
WC: Přízemí zámku ( levá část vstupního vestibulu ),
Zámecká restaurace,
1. patro (severní chodba)
Další informace Vám podá personál zámku označený visačkami.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

ZŮČASNĚNÍ VYSTAVOVATETÉ A SPOLUPRACOVNÍCI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.lnare.cz/zamek

www.svatava.cz

INTERNETOVÝ PORTÁL: www.svetsvateb.cz

A DALŠÍ ....

