Cirkevný obrad v kaplnke Panny Márie
Kaplnka v areáli hotela Villa Nečas je v správe Farského úradu Vlčince I. Žiadosť o vykonanie svadobného obradu v jej priestoroch si podávajú
na farský úrad budúci mladomanželia. V prípade záujmu vám zabezpečíme kvetinovú výzdobu kaplnky.

Civilný obrad v priestoroch hotela
Civilný obrad v našich priestoroch si zabezpečíte žiadosťou na mestský úrad mesta Žilina.

Slávnostná hostina
Servírované menu alebo ponuku bufetových stolov, barbeque, nápojový lístok a vínnu kartu zostavíme presne podľa požiadaviek klienta.
O pohodlie vás a vašich hostí sa bude starať skúsený personál vždy ochotný pomôcť a vyjsť v ústrety. Slávnostnú tabuľu vieme pripraviť
v rôznych farbách prestierania a kvetinovej výzdoby.

Grátis svadobné služby
základné zriadenie obradu v altánku (koberec, stôl s obrusom, stoličky/ alebo pred kaplnkou altánok, koberec, občerstvenie)
poskytovanie priestorov na uloženie vlastných surovín, prípadne skladanie výslužiek, chladená miestnosť
prenájom priestorov reštaurácie s terasou
poskytnutie priestorov na fotenie v areáli hotela
zasadací poriadok v starožitnom ráme
exkluzívne menovky s vytlačeným menu a stužkou vo farbe dekorácie
dizajnová izba s raňajkami – pre mladomanželov
parkovanie na monitorovanom parkovisku Villy Nečas
orientačná kalkulácia svadobnej hostiny

Ostatné svadobné služby
základná dekorácia stola – biely obrus, návlek na stoličku, plátený obrúsok, svietniky a pod.
dekorácia altánku – záclonky, dekorácie
kytica, výzdoba, dekorácie
privítanie svadobčanov tradičnými zvykmi
občerstvenie na terase (pri kaplnke – pred a po obrade)
široký výber svadobných jedál s možnosťou ochutnávky
rautové-bufetové menu prispôsobené konkrétnym požiadavkám objednávateľa
grilovanie na terase (v priaznivom počasí)
sprostredkovanie predaja vína od našich dodávateľov za naše nákupné ceny
zriadenie výčapu piva v rámci nápojového stola
domáce limonády z prírodných surovín
ubytovanie hostí v štandardoch 4* hotela za špeciálne zľavnené ceny
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