
TAK svatba
v zahradách pod Petrovem



Děkujeme Vám, že pro svůj svatební den zvažujete právě TAK kafe.

Pokud toužíte po magickém místě, ukrytém v centru města s dech beroucím 
výhledem na katedrálu sv. Petra a Pavla, TAK jste své místo právě našli.

Bude nám ctí, pokud se staneme Vašimi průvodci během Vašeho 
výjimečného dne.

Vždy ctíme přání klientů, jsme jim nápomocni při plánování i realizaci.



Kapacita

Sezení s pevným zasedacím pořádkem

70 hostů pro servírované menu

Sezení bez zasedacího pořádku

bistro stoly + sezení cca 120 hostů



Cena pronájmu včetně poplatku biskupství

• Cena nájmu od 9:00 do 24:00

• 28.000-,- Kč bez DPH

Cena korkovného

• do 20 osob 5 000 Kč

• do 70 osob 7 000 Kč

• nad 70 osob 10 000 Kč



V ceně pronájmu
•  základní koordinace

• zdarma mobiliář TAK kafe ( židle, stoly, zastřešené 
pergoly)

• nachystání prostor a zdobení (dekorace zařídí 
svatebčané, popřípadě dle ceníku TAK Kafe)

• jedna obsluha (každá další osoba125 Kč hodina)

• 1-2 litry domácí pálenky, kterou si můžou přinést 
svatebčani na vítaní bez korkovného

• závěrečný úklid

• elektřina a vodné



Cena nezahrnuje

• svatební dekorace

• stany

• květiny

• další obsluha



Parkování
Přímo u katedrály sv. Petra a Pavla jsme schopni 
zajistit parkování pro 1 auto, které tam lze nechat 
zaparkované ode dne obřadu až do dalšího dne 
ZDARMA.

 
Placené parkování je pak dále možné v parkovacím 
domě ve Velkém Špalíčku,  v parkovacím domě 
Domini park, v parkovacím domě pod Petrovem 
můžeme zajistit denní parkovací karty dle 
aktuálního ceníku

Vašim hostům jsme schopni zařídit odvoz ve 
spolupráci s našimi řidiči. 



Catering

Ve spolupráci s BUTCHER’S Vám zajistíme 
catering dle Vašeho přání.

Vše v prvotřídní kvalitě a skvělým 
servisem.



Organizace
Se vším Vám rádi pomůžeme, starosti nechte na nás.

Pracujeme jen se spolehlivými a hlavně kvalitními dodavateli 
služeb, pokud si je právě v TAK kafe nezajišťujeme sami.

Máme za sebou několik let praxe a stovky eventů.

Kromě našich dodavatelů máme samozřejmě i kontakty, kde si 
nechat udělat prstýnky, spolupráci s půjčovnami šatů nebo 
květináři. 

Pokud toužíte po opravdovém luxusu a servisu, spojíme Vás se 
stylistkou, která pracuje pro fashion domy po celém světě a splní 
Vám jakékoliv přání.

Kontakty na fotografa, DJ-e, kouzelníka, hlídaní dětí. 
Všechny kontakty máme a rádi se s Vámi o ně podělíme. 

Popřípadě se staneme vašimi koordinátory na plný úvazek.

Cena koordinátorky svatebního dne se odvíjí od požadavků.



Důležité upozornění

V prostorách TAK kafe musíme 
dodržovat nařízení biskupství.

Je tedy zakázáno pořádat oficiální 
obřad, můžeme uspořádat pouze 

potvrzení slibu před rodinou a 
přáteli, popřípadě zajistit obřad v 

nespočtu okolních prostorech.



team TAK kafe

Kontakt Katerina Kotas tel. 733573013, e-mail info@takkafe.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

mailto:info@takkafe.cz

