CENIK POROK NA STAREM GRADU CELJE

KLASIČNA POROKA (paket):








Rezervacija lokacije 1,5 ure (lokacija po dogovoru)
Koordinacija poroke z osebjem na gradu
Aranžiranje poročnega prostora (osnovna postavitev, cvetlični aranžmaji umetni)
Ozvočenje poročnega prostora za govor in predvajanje posnete glasbe
Mladoporočenca dobita v dar unikatno darilo Mestne občine Celje
Ostala pijača po veljavnem ceniku gostinca na gradu
Ostale možnosti po dogovoru in željah stranke
 CENA: 450,00 EUR

GRAJSKA POROKA (paket):











Rezervacija lokacije 1,5 ure (lokacija po dogovoru)
Oblačila za mladoporočenca in priči (po dogovoru)
Koordinacija poroke z osebjem na gradu
Aranžiranje poročnega prostora (osnovna postavitev, cvetlični aranžmaji umetni)
Grofovski par: Herman II. in Barbara Celjska
Ozvočenje poročnega prostora za govor in predvajanje posnete glasbe
Plesni nastop (2 plesa)
Mladoporočenca dobita v dar unikatno darilo Mestne občine Celje
Ostala pijača po veljavnem ceniku gostinca na gradu
Ostale možnosti po dogovoru in željah stranke
 CENA: 550,00 EUR

MOŽNE POSAMEZNE STORITVE:






Grofovski par: Herman II. in Barbara Celjska v primeru klasične poroke
(doplačilo 122,00 EUR)
Izposoja srednjeveških oblačil (48,80 EUR / 1 obleka s pokrivalom)
Igranje na lutnjo in petje (doplačilo 244,00 EUR)
Viteško spremstvo (doplačilo 122,00 EUR)
Uporaba grajske lokacije za fotografiranje zunanjih porok 200 EUR
Cene vključujejo 22% DDV

Poroke na Starem gradu Celje se izvajajo v mesecih od aprila do oktobra, izjeme so
prazniki in nedelje, ko se poroke ne izvajajo!
Pogostitev ob poročnem obredu na gradu lahko dogovorite z gostincem, ki ima
koncesijo za izvajanje gostinske dejavnosti na gradu pri porokah in to je, Gostinstvo
Manja Knez s.p., Pongrac 49/a, 3302 Griže, kontakt, 041/505 065 ali
gostinstvo.knez@gmail.com. Izjema so poroke, ki imajo poročna slavja dogovorjena v
Hotelu Evropa.

LOKACIJE POROK NA GRADU:

POMEMBNA INFORMACIJA!
Za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji : Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko
zvezo, se prijavita pri matičarju upravne enote, na območju katere želita skleniti zakonsko
zvezo, in sicer največ tri mesece in najmanj 14 dni pred datumom sklenitve zakonske zveze,
prav tako se dogovorita za matičarja.

Cena organizacije poroke ne vključuje stroškov UE Celje!

Organizator si pridržuje pravico do sprememb cen.

Vse potrebne informacije vam zagotovimo na Zavodu Celeia Celje,
kontaktna oseba: Snežana Gabrovec, tel. 03 / 42 87 932, elektronska pošta:
snezana.gabrovec@celje.si ali tic@celje.si

Veljavnost cenika: od 2019 dalje

Zavod Celeia Celje
Krekov trg 3
3000 Celje
tic@celje.si
www.celeia.info

