
Vážení snoubenci, 
 

rádi bychom Vám nabídli možnost uspořádat Váš svatební obřad 
v krásných prostorech zámku v Novém Městě nad Metují.  

 

Termín pro občanský sňatek na zámku je nutné nejdříve dohodnout s matrikou na Městském úřadě 
v Novém Městě n. Met. na tel. č. 491 419 626. 
 
Termín pro církevní svatby v zámecké kapli je nutné nejdříve dohodnout s novoměstskou farností 
v Novém Městě n. Met. na tel. č. 491 472 127. 
 

Občanský sňatek v Malém sále zámku – kapacita cca 80 osob 
Pronájem sálu:     6.600 Kč 
Květinová výzdoba sálu (květina na stůl):    800 Kč (jiný typ výzdoby – individuální cena) 
Trubači (pouze při sobotních obřadech):  1.200 Kč
Fotografování v interiérech zámku (cca 25 min):   1.100 Kč  
Fotografování v zámecké zahradě:     zdarma 
 

Církevní sňatek v zámecké kapli – kapacita cca 50 osob 
Pronájem kaple:          5.500 Kč 
Květinová výzdoba kaple:        800 Kč (jiný typ výzdoby – individuální cena)
Trubači (pouze při sobotních obřadech):  1.200 Kč
Fotografování v interiérech zámku (cca 25 min):   1.100 Kč 
Fotografování v zámecké zahradě:      zdarma 
 

Občanský sňatek v dolní části okrasné zahrady – kapacita cca 100 osob 
Pronájem zahrady:          6.600 Kč 
Květinová výzdoba:          800 Kč (jiný typ výzdoby – individuální cena)
Trubači (pouze při sobotních obřadech):  1.200 Kč 
Fotografování v interiérech zámku (cca 25 min):   1.100 Kč 
Fotografování v zámecké zahradě:     zdarma 
 

POUZE V MIMOOBŘADNÍ DNY NABÍZÍME TYTO NETRADIČNÍ PROSTORY:   
 Občanský sňatek ve Švédské síni – kapacita cca 40 osob 

Pronájem Švédské síně:         5.500 Kč 
Květinová výzdoba:          800 Kč (jiný typ výzdoby – individuální cena) 
Trubači (pouze při sobotních obřadech):  1.200 Kč 
Fotografování v interiérech zámku (cca 25 min):   1.100 Kč 
Fotografování v zámecké zahradě:     zdarma 

SVATBY NA ZÁMKU
rodiny Bartoň-Dobenín v Novém Městě nad Met.



Občanský sňatek v zimní zahradě – kapacita cca 30 osob 
Pronájem Zimní zahrady:        9.900 Kč 
Květinová výzdoba (obřadní stůl):      800 Kč (jiný typ výzdoby – individuální cena)
Trubači (pouze při sobotních obřadech):  1.200 Kč 
Fotografování v interiérech zámku (cca 25 min):   1.100 Kč 
Fotografování v zámecké zahradě:      zdarma

Novomanželům, kteří uzavřou sňatek u nás na zámku a stráví svatební noc v zámeckém apartmá, 
poskytneme slevu ve výši 15% z ceny za ubytování. 
 
UPOZORNĚNÍ! V PŘÍPADĚ OBJEDNANÉ SVATBY V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ SE ZA DEŠTIVÉHO NEBO 
NEJISTÉHO POČASÍ SVATEBNÍ OBŘAD (PO TELEFONICKÉ INFORMACI SNOUBENCŮM) PŘESOUVÁ DO 
MALÉHO SÁLU ZÁMKU. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O MÍSTĚ SVATEBNÍHO OBŘADU NÁLEŽÍ SPRÁVĚ ZÁMKU. 

INFORMACE PRO KONÁNÍ SVATEBNÍCH OBŘADŮ NA ZÁMKU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 
 1.   Veškeré doprovodné aktivity, spojené s Vaším svatebním obřadem na zámku, jako např. zatahování, 
ohňostroj, házení rýže a okvětních lístků (pouze živé květy!) apod., smějí být prováděny pouze 
na příjezdové cestě k zámku, tj. před sochami medvědů směrem k náměstí. Tyto doprovodné akce 
prosím konzultujte při Vaší koordinační schůzce týkající se Vašeho obřadu s referentkou kultury 
a marketingu na Správě zámku. 
2.   Prosíme o respektování těchto zákazů: 
• zákaz vstupu do svatebních sálů s kočárky (je možnost ponechat je na nádvoří zámku nebo v pokladně 

zámku)  
• zákaz kouření – kouřit je možno pouze na vyhrazených místech na nádvoří zámku 
• zákaz vstupu do svatebních sálů se zvířaty 
• zákaz parkování aut na příjezdové cestě před zámkem či na parkovišti u Zámeckého baru – jediná 

možnost parkování je na Husově náměstí (informace o organizaci parkování obdržíte na matrice 
MěÚ v Novém Městě n. Met., tel.: 491 470 626) 

• pro svatební obřad v zámecké zahradě prosíme respektovat zákazy, které platí obecně pro vstup 
do zámecké zahrady 

3.   Fotografování pro Vás a Vaše nejbližší (nejvíce 8 osob) v interiérech zámku je možné pouze 
s jedním fotografem. Při tomto fotografování Vás prosíme o respektování případných pokynů 
zaměstnance zámku, který Vás doprovází. V interiérech zámku je dovoleno pouze fotografování, 
pořizování video záznamu je zakázáno. 
4.   Platbu za Váš svatební obřad za zámku je třeba provést nejpozději v termínu 14 dní před jeho 
konáním.  Způsoby platby: 
• hotově nebo kartou v kanceláři správy zámku 
• převodem na základě námi zaslaných podkladů k platbě (číslo účtu + konečná částka) 
5.   V prostoru vyhrazeném pro parkování vozidel účastníků svatebních obřadů neplatí povinnost užití 
parkovacího kotouče. Parkovat zde však mohou pouze auta, která jsou součástí kolony přivážející 
nevěstu a ženicha (auta označená účastí na svatbě zpravidla bílými stuhami nebo jiným obdobným 
značením). Tato auta zde mohou stát max. po dobu 2 hodin od zahájení svatebního obřadu, kterého 
se jejich pasažéři účastní s tím, že příjezd je možný nejdříve 30 minut před stanoveným časem zahájení 
tohoto obřadu. Pro auta návštěvníků svatebního obřadu z řad veřejnosti, která nejsou součástí svatební 
kolony, žádná výjimka neplatí a musí stát mimo prostor vyhrazený svatbám a užít parkovací kotouč. 
(ze zápisu jednání Rady města) 
6.   V den konání svatebního obřadu je třeba dostavit se na místo nejpozději 15 min. před jeho začátkem.


