
Všeobecné podmienky hotela Eurobus 

Prenájom priestorov – reštaurácia, svadobná sála +  terasa 
Pri počte osôb do 65 osôb organizujeme svadbu v reštauračných priestoroch a cena prenájmu je 
450€. Svadobná sála – na výber je z troch balíkov. Poplatok za prenájom je vtedy ak je menej ako 100 
osôb, a to vo výške 10€ na osobu.  V cene prenájmu je zahrnuté parkovanie, energie, terasy,  
možnosť využitia techniky (televízor), prenájom klimatizovanej miestnosti, prenájom vyhradenej 
miestnosti s chladničkou a obsluhujúci personál. Svadobná hostina je povolená do 3:00. Za každú 
ďalšiu začatú hodinu sa účtuje poplatok 50€. 
 
 
Konzumácia – Oslavy / Svadby 
Cena slávnostného menu je od 20€/osoba a závisí predovšetkým od druhu vybraného jedla. Cena 
detských porcií je 70% z ceny riadnych porcií. Podmienkou zo strany hotela je nasledovné menu:  
• prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo,  
• minerálka, nealko mix, káva,  
• švédske stoly v závislosti od počtu porcií a druhu jedla cca 10 – 15€. 
Po splnení povinného odberu je hosťom povolené priniesť: vlastné alkoholické nápoje, víno, koláčiky, 
slané pečivo, torty a zákusky, za ne hotel počas oslavy /svadby ani po nej nezodpovedá. Nie je možné 
si doniesť vlastné nealkoholické nápoje, vlastné pivo, čapované nápoje a vlastné jedlo. 
 
 
Výzdoba - Oslavy 
V slávnostnej sále s terasami sú povinné návleky na stoličky v cene 2,50€/ks. Výzdobu Vám vieme 
zabezpečiť v spolupráci s aranžérkou, ktorá sa osobne dohodne s klientom na podmienkach.  
Výzdoba - svadba 
Podľa balíčkov zlatý a diamantový obsahuje už svadobnú výzdobu. 
Strieborný balíček je bez výzdoby. Cena svadobnej výzdoby začína je od 250€.Vieme Vám ju 
zabezpečiť cez  flóristku s ktorou spolupracujeme.  V prípade svadobného obradu na móle je účtovaný 
naviac poplatok za výzdobu v sume od 150€ a vyššie podľa veľkosti a náročnosti.  
 
 
Tovar hostí 
Hostia si svoj tovar na svadbu môžu priniesť už v deň svadby akcie,  v čase od 16:00. Je potrebné 
ohlásiť sa na recepcii hotela. Tovar sa odkladá do chladničiek v priestoroch na to určených. 
Reštaurácia sa na svadbu chystá v sobotu od 10:00. Sála sa na svadbu chystá od 8:00. 
 
Vlastné ovocie Vám radi nadekorujeme na osobitný stôl za poplatok 40€. V inom prípade Vám 
pripravíme ovocie na misiach. 
Prinesené zákusky a koláče na candy bar si dekorujú oslávenci. Neplatí to v prípade zabezpečenia 
Candy baru cez hotel. 
Zvyšné zákusky, alkohol a iné si hostia odnášajú so sebou hneď po ukončení svadby/oslavy, 
najneskôr na druhý deň do 12:00. 
 
 
Rezervácia a platobné podmienky 
Po informovaní sa o svadbe sa príjme nezáväzná rezervácia, ktorú je potrebné potvrdiť do 7 dní od 
nahlásenia nezáväznej rezervácie, a to zálohou. Záloha na svadbu sa hradí vo výške 500€ v hotovosti 
/ prevodom / kartou a je v prípade zrušenia nevratná. Poplatok je odpočítaný od výsledného 
vyúčtovania. Zaplatením zálohy sa považuje rezervácia za záväznú.  
 
Konkrétne menu je potrebné dohodnúť najneskôr 14 dní pred svadbou.  
 
V prípade nižšieho počtu hostí ako 100, pri rezervácii v svadobnej sále s terasami, Vám bude 
doúčtovaná kalkulačná jednotka za každú chýbajúcu osobu v sume 10€/osoba 
 
Celková suma sa hradí najneskôr v pondelok po svadobnej hostine alebo na základe dohody, 
v hotovosti alebo prevodom. 



 
 


