TAK PÁRTY
v zahradách pod Petrovem
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Základní informace
Kapacita

•

Vnitřní prostory cca 30 lidí na sezení

•

Bez zasedacího pořádku vnitřní a venkovní prostory cca 120 hostů

Cena pronájmu včetně poplatku biskupství
Cena bez uzavření zahrad
•

Pro oslavy do 30 osob a rezervaci vnitřních prostor po 17:00h bez najemného, min. útrata
4500,- Kč (venkovní prostory zůstavají otevřeny pro hosty)

•

Pro oslavy do 30 osob a rezervaci vnitřních prostor na celý den bez nájemného, min
útrata 7000,- Kč (venkovní prostory zůstavají otevřeny pro hosty)

•

Do min. útraty se nepočítá láhvové nealko a pivo

•

Po 22:00 je účtován personál 125,- Kč/h osoba
Cena při uzavření zahrad

•

Nad 20 osob 24.000-,- Kč vč. DPH (z toho 6.000,- Kč vč. DPH slouží jako pitné:
víno, tvrdý alkohol)

•

DO 20 osob 12.000,- Kč vč. DPH (při uzavření prostor včetně zahrad,částka
neobsahuje pitné, skládá se čistě z nájmu a poplatků biskupství)
V ceně pronájmu:

•

karafy vody na stůl

•

základní koordinace

•

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

•

nachystání prostor a zdobení (dekorace zařídí pronajímatel, popřípadě dle ceníku
TAK kafe)

•

jedna obsluha, každá další osoba 125 Kč hodina/ odvíjí se od počtu osob

•

závěrečný úklid

•

elektřina a vodné
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Rezervace
•

Po ověření termínu, je termín držen 14 dní na uhrazení 70% zálohy nájemného.

Storno
•

4 měsíce a více před termínem, vrácení 100% zálohy

•

3 měsíce před termínem vrácení 50% zálohy

•

2 a měné měsíců před termínem 0% vrácení

Kontakt: +420 733 573 013 Katerina Kotas, e-mail info@takkafe.cz
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Orientační ceny za láhev
Bílé víno
Silvaner feinherb 2020 1litr (lahve 0,7l pouze na dotaz)

540,-Kč

Kerner 2020 1litr (lahve 0,7l pouze na dotaz)

540,-Kč

Červené víno
Baron de Funes tinto 2020 0,7l

399,-Kč

Prosecco
Prosecco Trevisso Bio

399,-Kč

Prosecco Monfumino Brut

440,-Kč

Naturální vína
Sylvaner Mouton Bleu 2018

690,-Kč

Meli Mélo 2015

690,-Kč

Lahve tvrdého alkoholu mimo naši nabídku, je nutné zakoupit po lahvi.
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