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Svatba na mlýně

Kouzelná svatba 
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Zažijte romantickou svatbu v neformálním  
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Ubytování  
v místě svatby

�  Výhodou svatby na mlýně je i možnost ubytování 
svatebčanů přímo v areálu mlýna. V rámci jeho 
pronájmu můžete využít ubytovacích prostor, které 
v hlavní budově umožní nocleh až pro 45 svatebních 
hostů. Novomanželé mají k dispozici speciální 
svatební apartmá s výřivkou a sektem na pokoji.

�  Další ubytovací prostory jsou k dispozici 
v depandance mlýna, romantické secesní vile 
na břehu mlýnského rybníka s kapacitou až 25 lůžek.

�  Pokud budete chtít, pomůžeme Vám s organizací, 
případně zajistíme fotografické, cukrářské, 
aranžérské, kadeřnické a jiné služby. 

�  Pokud nemáte vlastní představu o kulturním 
programu, doporučíme Vám i program či kapelu 
odpovídající velikosti a stylu svatby.

Svatební oslava dle  
vlastních představ

Prostory v areálu Mlýna Davídkov si můžete vybírat  
podle počtu svatebních hostů nebo ročního období, ale 
hlavně podle své představy o typu oslavy.

�   Rustikální multifunkční sál stodola s vynikající 
akustikou pro letní svatby. 
Kapacita cca 40–200 osob

�   Historická krčma mlýnice s velkým kamenným 
krbem. Nabízí komorní prostředí s historickou 
atmosférou.  
Kapacita cca 40–200 osob

�  Samostatný salonek pytlovna pro separátní zábavu.  
Kapacita cca 25 osob

�  Krytá kamenná terasa pro separátní rodinný oběd.  
Kapacita cca 40 osob

�  V rámci letních svateb je využíváno celé nádvoří 
mlýna s kamenným altánem s možností venkovního 
grilování nebo opékání kýty či selátka. 

Svatební obřad  
přímo na mlýně

�  Volba konkrétního místa je poměrně široká a záleží 
zcela na Vašich představách.

�  Můžete mít obřad na hladině romantického 
mlýnského rybníka, který je zřejmě nejoblíbenějším 
místem. Svatební hosté stojí na břehu pod košatými 
staletými stromy, hudba zní z rybářské bašty 
a samotný obřad probíhá na plovoucím molu.  
Velmi oblíbený je i sluneční obřad na mlýnském dvoře 
nebo komornější obřad v historické kamenné mlýnici 
u praskajícího krbu.

�  Zajistíme Vám výzdobu svatebního místa 
a dohodneme termín s matrikou či odpovídajícím 
farářem.

Svatební menu  
záleží jen na Vás
�  Můžete vybírat od klasické české hostiny, vhodné  

pro milovníky tradic, až po vegetariánské menu  
či speciality středomořské kuchyně. V případě větších 
svateb doporučujeme bohatý raut s grilováním, 
případně v kombinaci se servírovaným obědem  
pro užší rodinný kruh.

�  Pomůžeme Vám s krájením svatebního dortu 
i s přípravou a balením výslužky.

�  Mlýn Davídkov proslul svoji vinotékou i řízenými 
degustacemi, proto jistě společně vybereme správné 
nápoje pro svatební oslavu s ohledem na Vaše 
představy i strukturu svatebních hostů.

Ve slunečném údolí mezi Prahou a Kutnou Horou, leží 
odedávna starobylý Mlýn Davídkov, který bude ve Váš 
svatební den otevřen pouze pro Vás.
Celý areál je vyhrazen jen Vaší oslavě, což zaručuje plné 
soukromí Vám i Vašim hostům.
Ke každé svatbě přistupujeme individuálně a naším cílem 
je co nejlépe zrealizovat Vaše představy při respektování 
možností Vašeho rozpočtu, tak, aby Váš svatební den u nás 
byl opravdu nezapomenutelný a jedinečný.
S organizací svateb máme mnohaleté zkušenosti a náš cíl je, 
abyste se u nás cítili jako doma nebo jako u dobrých přátel.

Pohádkové prostředí 
pro uskutečnění Vašeho 
svatebního dne
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