
Svadba v Hoteli Salamandra ****

„Váš nezabudnuteľný deň
v nezabudnuteľnom prostredí“. 



Povedzte si svoje „Áno“ 
priamo v srdci Štiavnických vrchov   

Spečaťte svoju lásku podľa Vašich snov. Prajete si obrad v štýlovom interiéri, v krásnej prírode 
Štiavnických vrchov, alebo priamo na hladine tajchu ? Náš profesionálny tím je pripravený vyhovieť 
všetkým Vašim prianiam a vystrojí Vám nezabudnuteľný obrad a svadobnú hostinu. Na výber máte 

priestory v interiéri aj v exteriéri. Svadba pod stanom, svadba pod holým nebom, alebo radšej v útulných 
priestoroch hotela ? Všetko záleží len od Vašich predstáv. 

 
Svadobná hostina  

 Špeciality nielen lokálnej kuchyne Vám a Vašim hosťom s radosťou naservíruje náš šéfkuchár Rasťo 
Fech. Možností je veľa, či už hostina v štýle garden party, kde je jedlo pripravované priamo pred Vašimi 

svadobnými hosťami, alebo štedré servírované svadobné menu . Barmani Vám podľa Vašich želaní 
namiešajú tie najlepšie cocktaily z bohatých barov, ktoré sú k dispozícii len pre Vás.  

Vinotéka plná kvalitných slovenských ale aj zahraničných vín. 
 

Zažite príbeh Vášho dňa bez obáv a zverte ho tímu profesionálov . 
 
 
 
 
 



Dlhoročné skúsenosti nášho tímu Vám zaručia ničím nerušený priebeh Vášho dňa snov.  
Počas celého priebehu Vám bude k dispozícii svadobný manažér, ktorý sa postará o všetky Vaše želania .  

 
Aké sú možnosti svadobnej dekorácie vo Vašich priestoroch?  

Po konzultácii so svadobným manažérom Vám navrhneme najideálnejšie riešenie podľa Vašich predstáv . 
 

Aké sú kapacitné možnosti pre svadbu u Vás ? 
Podľa vašich predstáv Vám navrhneme najideálnejší priestor pre Vašu svadbu. 

Svadobná sála max 80 osôb –v závislosti od typu sedenia  
Reštaurácia max 120 osôb – v závislosti od typu sedenia  

Vonkajšie priestory – svadobný stan – v závislosti od požiadaviek 
 

Svadobný obrad  
Mólo na tajchu   
Letná terasa 

Vnútorné priestory hotela   
  

 
 
 
 

Váš nezabudnuteľný deň
v nezabudnuteľnom prostredí   
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Exteriér

mólo na tajchu pred hotelom
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Ubytovanie




