


Pro Váš svatební den nenajdete v Olomouci a jeho okolí romantičtější místo, než Svatý Kopeček, 
který je vyhledávaný nejen kvůli dominantě baziliky Navštívení Panny Marie nebo ZOO, 
ale také kvůli dalším krásám, které mu náleží. 

Jedním z úžasných míst na Sv. Kopečku je už od roku 1744 Fojtství, které sem neodmyslitelně pat-
ří. Svatba na Fojtství Vám poskytne naprosté soukromí a možnost uspořádání celého svatebního dne  
v jednom areálu. Překrásné prostředí, pohodlí, výborné jídlo, milý a přátelský personál, 
to vše dělá z Fojtství dnes tolik žádaný prostor.

Restaurace 
a penzion Fojtství



Pronájem prostor 
Fojtství

   Restaurace s kapacitou míst k sezení až 68 hostů, salonek,  
sál s kapacitou 24 míst, pavlač s kapacitou 24 míst 12.000,- Kč

   Uzavření celého areálu včetně zahrady  
s využitím spodní zahrádky a baru  10.000,- Kč

  Výzdoba bez květin  od 4.800,- Kč

   Realizace obřadu
   Koordinace obřadu
   Ozvučení
   Zapůjčení inventáře   4.000,- Kč

*V případě civilního obřadu oddají snoubence oddávající z Magistrátu města Olomouce.
 **Všechny důležité informace ohledně oddávání mimo radnici Vám sdělí na tel. čísle: +420 585 513 437. 

Obřad v romantické 
zahradě Fojtství



V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB PRO VÁS ZAJISTÍME:
   Cenovou kalkulaci svatebního dne
  Svatební hostinu
  Večerní raut
  Nápojový bar
  Služby obsluhy do pozdních nočních hodin
  Služby svatební koordinátorky
   Kompletní výzdobu všech Vámi využitých prostor  

dle Vašeho přání a výběru a asistenci při realizaci  
výzdoby (cena výzdoby se odvíjí od nároků snoubenců)

   Možnost zajištění květinové výzdoby dle Vašeho 
přání (cena květinové výzdoby se odvíjí  
od nároků snoubenců)

   Až 15 parkovacích míst zdarma  
pro Vaše svatební hosty

   Rezervaci celého penzionu pouze  
pro Vaše hosty s kapacitou 24 lůžek

   Fotokoutek
   Propůjčení dataprojektoru a promítacího plátna
   Venkovní dětské hřiště
   Možnost zajištění dětského koutku  

ve vnitřních prostorách

DOPORUČÍME VÁM NAVÍC TY NEJLEPŠÍ  
ZE SVATEBNÍ BRANŽE: 

   Dj /  Kapela
   Fotograf
   Kameraman
   Vizážista
   Floristka
   Cukřářka

Váš svatební den 
na Fojtství

  Ohňostroj
  Skákací hrad
  Hlídání dětí, divadlo pro děti

Další doprovodný 
program



Penzion 
Fojtství

Venkovní svatba 
na Fojtství
Svatební den pod širým nebem je v posledních letech velkým trendem a stále více snoubenců si ho přeje 
prožít právě takto. Na Vašich přáních nám záleží a uděláme maximum proto, aby Váš den „D“ byl opravdu 
nezapomenutelný. 

ZAJISTÍME PRO VÁS:
  Uspořádání venkovní zahrádky do různých formací stolů s kapacitou až 100 osob
  Pódium pro kapelu včetně připojení k elektřině
  Částečné zastínění velkými slunečníky
  Venkovní bar přímo u zahrádky
  Použití stávajících dřevěných lavic a stolů

Info o ceně u svatební koordinátorky.

Kapacita penzionu Fojtství je 24 lůžek. Svatební cena penzionu je 
7.500,- Kč za 14 lůžek, každé další obsazené lůžko navíc pak za 
500,- Kč. Cena 7.500,- Kč je pevně stanovena a bude uhrazena  
i v případě nevyužití žádného popř. nižšího počtu hostů, než 14.  
Cena snídaně je 100,- Kč/osobu. Garantujeme Vám, tak maximální  
soukromí a pohodlí ve Váš svatební den. 

POKOJE V PENZIONU:
   Pokoj č. 11 – třílůžkový pokoj
   Pokoj č. 13 – čtyřlůžkový pokoj
   Pokoj č. 20 – čtyřlůžkový pokoj
   Pokoj č. 12 – apartmán s třílůžkovým  

pokojem, dvoulůžkovým pokojem  
a pokojem s možností rozkládacího  
dvoulůžka

   Pokoj č. 19 – apartmán se dvěma  
dvoulůžkovými pokoji,  
jedním třílůžkovým  
a vlastní koupelnou 



 Pokud jste doposud váhali, kde svatbu uspořádat, tak věříme, že nyní už máte jasno! 
Celý náš tým je připraven splnit všechna Vaše očekávání a přispět k tomu, 

aby Váš velký den byl opravdu tím dnem, na který budete celý život tak rádi vzpomínat.

Těšíme se na další setkání!



  Restaurace a penzion Fojtství
  E. F. Buriana 91

  779 00 OLOMOUC
  svatba@restauracefojtstvi.cz

  tel.: 777 776 451


