Prostor »POD ZVEZDAMI«

NAZIV LOKACIJE:
Prostor »pod zvezdami« Vransko

KONTAKTNI E-MAIL ZA REZERVACIJE:
info@petre.si

KONTAKTNA ŠTEVILKA ZA REZERVACIJE POROK
03 703 21 00

REGIJA LOKACIJE:
Savinjska

NASLOV LOKACIJE:
Vransko

TIP LOKACIJE:
Šotor
Izven mesta
V naravi

MOŽNOST EKSKLUZIVNEGA NAJEMA PROSTORA ZA POROKO?
DA

MOŽNOST EKSKLUZIVNEGA NAJEMA CELOTNE LOKACIJE?
DA

MOŽNOST CIVILNEGA POROČNEGA OBREDA?
DA

KAPACITETA ZA CIVILNI OBRED (MIN – MAX, NOTRI/ZUNAJ)
Do 150 oseb

JE NA LOKACIJI MOŽNOST POGOSTITVE?
Pogostitev nudi zunanji caterring

KAPACITETA OSEB NA POGOSTITVI
(MIN-MAX, SEDEČA/STOJEČA, ZUNAJ/NOTRI)?
Sedeča - do 150 oseb
Stoječa – do 300 oseb

JE NA LOKACIJI MOŽNOST VEČERJE?
Večerjo nudi zunanji caterring.

KAPACITETA ZA VEČERJO (MIN-MAX, SEDEČA/STOJEČA, ZUNAJ/NOTRI)?
Sedeča do 150 oseb
Stoječa do 300 oseb

JE LOKACIJA POKRITA ALI NA PROSTEM?
Pokrita lokacija.

JE NA LOKACIJI MOŽNOST PRENOČIŠČA?
DA – v bližini (Hotel Grof Vransko, Hotel A Žalec, Garni šport hotel Prebold, manjši apartmaji v
bližini lokacije, hoteli v Celju: Evropa, Celeia, Laško: Thermana Laško in Zdravilišče Laško,
Dobrna: Hotel Triglav, Terme Dobrna)

KAPACITETA ZA PRENOČIŠČA OSEB?
Glede na razpoložljivost kapacitet nastanitvenih ponudnikov. Okvirno Vransko cca 50 oseb,
Prebold cca 30 oseb, Žalec cca 50 oseb.)

PRIMERNO ZA ISTOSPOLNE POROKE?
DA

PRIMERNO ZA OTROKE?
DA

PRIMERNO ZA INVALIDE?
DA

PRIMERNO ZA HIŠNE LJUBLJENČKE?
DA

MOŽNOST PARKIRANJA NA LOKACIJI?
DA

KAPACITETA PARKIRIŠČA?
Do 50 vozil

DODATNE STORITVE, KI JIH NUDI LOKACIJA (NPR. BAZEN, LEPOTNI SALON,
VINSKA KLET…)
Bližina lokacije ponuja bazene in savne (Thermana Laško, Rimske terme, Terme Dobrna, Terme
Topolšica, Zreče…) Prav tako je v bližini možnost koriščenja kozmetičnih storitev, masaž in
ostalih selfness storitev/programov.

DO KDAJ JE DOVOLJENA ZABAVA Z GLASBO?
Do 04.00

JE PROTI PLAČILU MOŽNO PODALJŠANJE ZABAVE Z GLASBO? DO KDAJ TER
KOLIKO JE DOPLAČILO?
Proti plačilu je možno podaljšanje zabave z glasbo.
Doplačilo je 160 EUR + DDV.

ALI JE NA LOKACIJI MOŽNA CERKVENA POROKA?
DA
Bližina cerkva: Vransko – Cerkev Sv. Mihaela - cca 1 km stran

KATERE CERKVE V BLIŽINI NUDIJO MOŽNOST CERKVENEGA OBREDA?
Cerkev Sv. Mihaela Vransko
Cerkev svetega Nikolaja Žalec
Bazilika Matere Božje Petrovče

3 POSEBNOSTI LOKACIJE NA KAR STE NAJBOLJ PONOSNI
Prostor pod zvezdami se nahaja v objemu zelene narave sredi prestolnice slovenskega
hmeljarstva in pivovarstva. Lokacijo na eni strani obkroža savinjsko hribovje in zelena narava,
le korak stran pa vas pričakujejo svetovni znani turistični biseri kot so:
-

-

prva fontana piva Zeleno zlato na svetu,
kraška jama Jama Pekel z najvišjim podzemnim vodnim slapom,
Rimska nekropola in Grad Žovnek z zgodovino Celjskih grofov in rimskih veljakov,
številni ribniki in jezera,
sakralni objekti: Bazilika Matere Božje Petrovče, cerkev sv. Nikolaja Žalec, ostanki
turškega obrambnega stolpa z vinsko kletjo Savinjskih vinogradnikov sredi Žalca,
Dvorec Novo Celje…
številne mikropivovarne in lokalni ponudniki domače hrane (sir, mlečni izdelki,
suhomesnati izdelki…).
Številne pohodne in kolesarske poti.

SPLOŠNI OPIS LOKACIJE
Prostor pod zvezdami se nahaja na Vranskem v objemu zelene narave, le streljaj stran od
glavne avtocestne povezave A1. Eleganten, poročni šotor velikosti 15 m * 30 m, s teraso
velikosti 15 m * 5 m in delno prozorno streho omogoča druženje pod zvezdami. Gostje lahko
na terasi in v šotoru uživajo in poglede usmerjajo proti naravi ali proti zvezdam, prav tako pa
se družijo in veselijo v estetski design opremi šotora, odlični kulinariki in udobnosti prostora.
V šotoru stoji tudi nekoliko dvignjen in stilsko opremljen oder ter prostorno plesišče. Lokacija
zagotavlja tudi sanitarne prostore in parkirišča. Na lokaciji je možna postavitev dodatnih
kapacitet za civilni obred, postavitev dodatnih gostinskih komponent in komponent za vse
ostale spremljajoče aktivnosti, do katerih je možno speljati poti v obliki lesenih podov ter jih
opremiti z barvnimi talnimi oblogami. Neposredna okolica šotora omogoča tudi izvedbo
aktivnosti na prostem: spust golobov, spust balonov/lampijonov, prevoz s kočijo, prisotnost
živali, dostop z avtomobilom…

OPIS LOKACIJE ZA CIVILNI OBRED
Civilni obred lokacije »pod zvezdami« lahko poteka na prostem sredi travnika, v lepi zeleni
naravi, lahko pa poteka v stilsko opremljenem paviljonu, pagodah ali šotoru. Prostor za civilni
obred je opremljen s:
- svatovskimi stoli,
- povezovalno potjo do prostora za mladoporočenca,
- s poročno opremljeno pagodo oz. prostorom (miza za obred, stoli za mladoporočenca in priči,
matičarja in ostalo osebje, prostor za morebitno ozvočenje, glasbo ter ostale nastopajoče).

POTEK POROKE S CIVILNIM OBREDOM
Poroka s civilnim obredom v prostoru »pod zvezdami« se glede na želje mladoporočencev
izvede pred šotorom, v zato pripravljenem poročnem kotičku, ali pa v samem šotoru.
Povezovalne poti vodijo svate od parkirišča do poročnega kotička, kjer jih čakajo svatovski
stoli, poročno opremljena pagoda ter po želji še dodatne komponente za glasbo in sodelujoče
ter caterring postrežbo. Prostor je možno opremiti po želji mladoporočencev. Po zaključku
civilnega obreda se slavje nadaljuje v šotoru, ki ga krasi velik lounge prostor pred vhodom. V
šotoru je oder 4*6m in prostorno plesišče. Svatovske mize so lahko okrogle, kvadratne ali
postavljene v obliko L oz. postavljene po želji. Prav tako je po želji postavljena in zasnovana
miza mladoporočencev, prič in najpomembnejših gostov. Hrana je postrežena ali
samopostrežna iz dogovorjene in izbrane caterring ponudbe. Glasbeni in ostali nastopi se
izvedejo na odru, za zabavo, ples in ostalo pa je na voljo prostorno plesišče. Gostje se lahko iz
šotora po želji za hip umaknejo tudi v lounge prostor, ki se nahaja pred šotorom in je odprt
prostor, ki omogoča sproščen klepet pod zvezdami.

POGOSTITEV IN VEČERJA – KJE POTEKA, KDO JO IZPELJE, KAJ VKLJUČUJE
Pogostitev poteka po v naprej dogovorjenem in izbranem protokolu in meniju. Pogostitev
izvede zunanje caterring podjetje, ki poskrbi tudi za strežbo.

KAJ VKLJUČUJE CENA NAJEMA PROSTORA ZA POROKO?
Cena najema vključuje:
- šotor 15mX30m s 5 m TERASE
- leseni pod in linolej,
- oder (4 m*6 m),

- osnovna razsvetljava,
- 2 pagodi za caterring,
- toaletni prostori,
- parkirišče.
DOPLAČILO: svatovska miza, catering miza, stoli, barske mize, sedežne garniture, prevleke za
stole, prt za svatovsko mizo, prt za catering mizo, prti za ostale mize, dekoracija šotora –
zavese, lestenci in drugo glede na želje mladoporočencev…

CENA POGOSTITVE
Cena se oblikuje glede na povpraševanje.

KAJ JE VKLJUČENO V CENO CIVILNEGA OBREDA?
V ceno civilnega obreda je vključeno:
- najem poročne pagode z mizo in 4 stoli za mladoporočenca ter priči,
- najem 20 stolov,
- povezovalna pot za prihod mladoporočencev (5 m).
Ostalo po ceniku glede na povpraševanje (dodatni stoli, dekoracije pagode, stolov, mize,
dodatne povezovalne poti od parkirišča do poročnega kotička in nato do šotora za zabavo ter
vse ostalo glede na povpraševanje mladoporočencev)

KAJ NI VKLJUČENO V CENO OZ. JE MOŽNO DOBITI PROTI DOPLAČILU?
Proti doplačilu je možno dobiti: svatovsko mizo, catering mizo, stole, barske mize, sedežne
garniture, prevleke za stole, prte za svatovsko mizo, prte za catering mizo, prte za mize,
pagode, paviljone, podeste in pode, točilne pulte, povezovalne poti, zavese, lestence, skratka
vse glede na povpraševanje…

VIDEO PREDSTAVITEV IN FOTOGRAFIJE
Fotografije in video – predstavitev prostora pod zvezdami vam pošljemo preko we-transferja.

