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Zámek Karlova Koruna
Pohádková scenerie v kulisách barokního zámku
z pera věhlasného architekta Santiniho. Karlova
Koruna je známá svým impozantním Mramorovým
sálem. Svatební obřady se tu ovšem běžně konají také
v zámecké kapli či v zahradě a pro pozdější oslavy je
k dispozici bohatě vybavený party stan na nádvoří.

Kontakt

Zámek Karlova Koruna
Pražská 1/ IV.
503 51 Chlumec nad Cidlinou
e-mail: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz
tel.: +420 702 196 501

Romantická scenérie zámku z 18. století dokreslí
potřebné detaily vašeho dne. Zámek je připraven
nabídnout vám prostory pro všechny typy svateb, ať
už se rozhodnete pro decentní oslavu nebo naopak
pozvete široké okolí.

Kontakt

Zámek Potštejn
Jarníkova 1
517 43 Potštejn
e-mail: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz,
brabcova@nobleclass.cz
tel.: +420 721 371 464

Nový zámek
Kostelec nad Orlicí

Zámek Dětenice

Empírový zámek z 19. století a jeho Zrcadlový sál? Nebo pod
korunou dvousetletého platanu v zámeckém anglickém
parku? Nejste si jistí, na jakém konkrétním místě v zámeckém
areálu si chcete říci své „ANO“? Nevadí. Jisté však je, že vás
oddá sám majitel zámku, pan František Kinský.

Z dřevěné tvrze barokním zámkem a ze zamilovaného páru
šťastní manželé. Tak by se ve zkratce dala popsat historie
dětenického zámku a svateb na něm konaných. Obřad
snů můžete uskutečnit v jakémkoliv zámeckém salonku či
koutu zámecké zahrady. Pro vaše soukromí a pohodlí lze
na svatební den pronajmout celý zámek včetně zahrad.

Kontakt

Nový zámek Kostelec nad Orlicí
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
e-mail: i.jasnikova@seznam.cz
tel.: +420 734 709 023

Kontakt

Zámek Častolovice
Historie častolovického zámku sahá až do 13. století,
tehdy to byla vlastně vodní tvrz. Dnes byste vodu nalezli
už jen v rybníčku ve zdejším anglickém parku. V tom také
naleznete na 220 druhů růží, mezi kterými se může konat
váš svatební den. Pokud byste chtěli mít tolik hostů, jako
druhů růží, poté doporučujeme svatbu v Rytířském sále.

Kontakt

Zámek Častolovice
Masarykova 1
517 50 Častolovice
e-mail: svatby@zamek-castolovice.cz
tel.: +420 494 323 646

Zámek Dětenice
Dětenice 1
507 24 Dětenice
e-mail: info@detenice.cz
tel.: +420 602 728 422

Zámek Doudleby
Největší rodinná oslava vaší lásky v rodinném sídle pánů
Bubna-Litic. Doudlebský zámek totiž od svého postavení
v 16. století nevlastnil žádný jiný rod. Zdejší zrcadlový sál
nebo zahrada ve stylu anglického parku tak budou to
pravé startovací místo na cestu životem!

Kontakt

Zámek Doudleby nad Orlicí
Zámek 1
517 42 Doudleby nad Orlicí
e-mail: info@zamek-doudleby.cz
tel.: +420 777 888 083

