
SVATBA 
NA ZÁMKU



Ideální místo pro svatbu

Zámek Mitrowicz se nachází uprostřed jižních Čech na břehu řeky Lužnice a nabízí možnost
uspořádat vše na jednom místě v každém ročním období.

Koordinátorka zajistí kompletní servis a naplánuje společně s vámi důležitý den tak, aby 
splnil přesně vaše očekávání a svatba se tak stala nezapomenutelným zážitkem. 

Každá svatba je pro nás jedinečná a individuální. Nabízíme možnost exkluzivního pronájmu
celého areálu pro zachování maximálního soukromí a ničím nerušenou svatbu. 



Tři možnosti pro svatební obřad
1. Hlavní sál, který je bohatě zdoben nástěnnými barokními malbami s rokokovými 

kamny

2. Kaple sv. Anny s úžasnou akustikou a původními varhany z roku 1806, obřad může 
být civilní i církevní

3. Zámecký park a nádvoří, které zdobí okolní rozkvetlé a voňavé záhony



Prostory pro hostinu

1. Hlavní sál – exkluzivní prostředí zámku, kapacita až 55 osob

2. Garden party prostor – částečně zakryt slunečními plachtami, nabízí během léta 
ideální prostředí na hostinu i venkovní gril bar, kapacita až 140 osob

3. Přízemní sál – renesanční část zámku s barem a výčepem, kapacita až 50 osob



Ubytování
Na zámku nabízíme ubytování pro 18 hostů (3x dvoulůžkový pokoj a 3x čtyřlůžkové
apartmá). Jednotlivé pokoje mají zrestaurovaná původní zámecká kamna a jsou zařízené
historickým nábytkem, současně ale nabízejí moderně pojatý koupelnový box a pohodlná
lůžka pro dokonalý odpočinek a relaxaci. Nezapomenutelný zážitek nabízí svatební apartmá,
ze kterého máte výhled přímo na stropní fresku v kapli sv. Anny.

Ubytování v bývalé budově pivovaru nabízí nově od jara 2018 13 dvoulůžkových pokojů.



Služby a dodavatelé
Máme bohaté portfolio pečlivě vybraných a osvědčených dodavatelů, od cateringu, kapely,
fotografa až po cukrářku. Rádi nabídneme v den svatby netradiční zpestření, výlet
motorovým člunem (máme vlastní přístaviště), čerstvě vyráběnou zmrzlinu, bubenickou či
ohňovou show nebo komentovanou prohlídku zámku.
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