Deň na zámku, ktorý patrí len vám

Vážený milujúci pár,
V svadobný okamih sa prepoja
dva svety a vzniká nový vesmír,
rodina, životné spojenie.

neexistuje krajšie miesto na váš mimoriadny deň ako zámok.
ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK vďaka svojej stredovekej nádhere a príjemným pracovníkom je výbornou
svadobnou voľbou. Súčasťou zámku je PALACE ART HOTEL v boutique štandarde, ktorý ponúka
exkluzívne ubytovacie služby v 48 izbách, vrátane apartmánov.
Príjemný relax zažite v jedinečnom wellness.

ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK
je na dosah
Blízko z každej strany a priamo v centre mesta Pezinok. Má veľkolepý
vstup, tiché zázemie i dostatočné parkovisko. Obklopený je mestským
parkom so stromami, rybníkom a živými pávmi. Poskytuje variabilné
priestory, kulinárske špeciality, kvalitnú vinotéku Zámockého vinárstva
a elegantný, veľkoryso zariadený PALACE ART HOTEL PEZINOK.

Kaplnka Sv. Františka z Assisi
Obnovená kaplnka v pôvodnej časti zámku je vysvätená a pripravená
na cirkevné aj civilné svadobné obrady. Dôstojné priestory
poskytujú miesto pre 30 osôb.

Zlatá sála Kataríny Pálffy
Naozajstná zámocká banketová sála so 150 ročnou históriou má osem
metrov vysoký strop so zlatou štukovou výzdobou a trojmetrovým
krištáľovým lustrom. Jej súčasťou môže byť dvojposchodový vedľajší
Gotická kaplnka Sv. Františka z Assisi, čarovné nádvorie s polvežou,
Zlatá sála Kataríny Pálffy, alebo Rytierska sála Jána Krušiča, terasy,
môže patriť len vám... Čarovné miesto pre obrad, hostinu, zábavu
i mimoriadne krásne prostredie pre svadobné fotografie.

balkón, ktorý celému priestoru dodáva eleganciu a nadhľad.
Zlatá sála pojme 200 hostí pre svadobnú hostinu.

Rytierska sála Jána Krušiča
Je to najstaršia sála v zámku s fascinujúcim maľovaným stropom s témou
hrdého rytiera a nádhernou drevenou podlahou. Pohodlná je zhruba pre 50 hostí.

Svadobná terasa
Je oddelená od iných priestorov zámku a ponúka súkromie a pokoj. Nachádza sa
pri Kaplnke Sv. Františka z Assisi a poskytuje výhľady na park i scenériu mesta.

Mestský park pri zámku
Tento prírodný chrám je otvorený pre všetkých, ktorí si želajú obrad pod šírom nebom.
V zelenom priestranstve tunajšej prírody nájdete pokojné útočisko v tieni stromov.

Milá budúca nevesta a ženích,
príďte sa pozrieť na miesto, ktoré sa stane vašou životnou
spomienkou... Prezrite si naše sály a vyberte si tú, ktorá vám bude
najviac vyhovovať. Rozhliadnite sa z veže a pozrite sa aj do parku.
Aby ste videli stredovekú nádheru, čo tu stojí osem storočí - ŠIMÁK
ZÁMOK PEZINOK. Doprajte sebe navzájom a svojim blízkym
mimoriadne chvíle a vyberte si váš ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK.

Kontakt pre rezervácie:
PALACE ART HOTEL PEZINOK
Mladoboleslavská 5
902 01 Pezinok
Web: www.zamokpezinok.sk
Email: svadba@zamokpezinok.sk
Tel.: 033/7989000
Mobil : +421 904 720 012

