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Místo Pro  
nezapoMenutelný den

 Naše digitálNí a poNěkud uspěchaNá doba Nám sice přiNáší řadu 

vymožeNostí, ale občas prostě cítíme, že se potřebujeme zastavit, 

NadechNout se, či jeN Na chvíli relaxovat, posilNit ducha, Najít svoji oázu 

uprostřed toho všeho shoNu, svoji zahradu plNou klidu. takovým místem 

v dosahu města je právě Naše zahrada. místo, kde můžete prožít deN plNý 

klidu, odpočiNout si při kulturNí akci, zrealizovat svoji oslavu Nebo prožít 

svůj výjimečNý svatebNí deN.



nezaMěnitelná  
atMosféra

 chceme vám představit NevšedNí místo, 

které je jako stvořeNé pro váš svatebNí  

deN. ideálNí  pro NafoceNí jediNečNých 

svatebNích fotek plNých romaNtické 

atmosféry. NabídNe vám jak dokoNalý 

trávNík, tak klidNá zákoutí, která skvěle 

podtrhNou NezaměNitelNou atmosféru 

vášeho výjimečNého dNe. 



svatba  
jako Malovaná

 pláNujete svatbu kolem 50 lidí a chcete 

být v dosahu ceNtra plzNě Na origiNálNím, 

NeokoukaNém a klidNém místě? případNě jeN 

hledáte místo pro foceNí svých dokoNalých 

svatebNích fotek? u Nás Najdete vše, co 

hledáte a k tomu ještě  zázemí, útulNé 

Nádvoří, kapli Nebo dokoNalý  trávNík 

pro váš obřad. všechNy svatby řešíme 

iNdividuálNě podle vašich představ.   



naše  
zázeMí

 kromě romaNtických veNkovNích 

prostor vám dokážeme NabídNout také 

zázemí pro svatebNí obřad, svatebNí oslavu,

či cateriNg, zejméNa v případě NepřízNě 

počasí.  zázemí dispoNuje také 5 meNšími 

pokoji s lůžky, které však mohou posloužit 

pro přespáNí Několika vašich hostů, či 

NovomaNželů. 



PodMínky   
pronájMu

máme otevřeNo sezóNNě od dubNa do listopadu a pořádaNé akce jsou zde 

převážNě veNkovNí, NicméNě Naše zázemí v případNě NepřízNě počasí může 

pojmout 40 lidí.  iNformujte  se o volNých termíNech a dejte vědět o vašich 

záměrech předem, abychom celou akci společNě co Nejlépe NapláNovali.  

prostory zahrady jsou výhradNě Nekuřácké a Nelze je Navštívit v 

doprovodu vašich domácích mazlíčků. program aktuálNě koNaNých akcí 

Najdete také Na Našem webu Meditacnizahrada.cz

 každá akce u Nás vyžaduje iNdividuálNí 

přístup a vaše přáNí NaplNíme s ohledem 

Na zahradu tak abychom ji i Nadále 

zachovali výjimečNou. miNimalizujeme dopad  

Na přírodu, což občas Nese s sebou určitá  

omezeNí. přesto jsme připraveNi NaplNit vaše 

očekáváNí v co Největší míře.





koMPletní   
služby

 díky mNohaletým zkušeNostem s 

pořádáNím oslav a svateb v Naší zahradě vám 

dokážeme případNě pomoci s její realizací, 

a to včetNě občerstveNí, požadovaNé 

výzdoby Nebo dalšího doprovodNého 

programu. součástí je zajištěNí obřadu i 

matrikáře. přijďte se s Námi poradit o vašich 

představách, abychom vám mohli u Nás 

zrealizovat svatbu Na klíč.



kontakty
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