
Svatby a romantické pobyty

Liberecký kraj je místem pro všechny zami-
lované. Máte chuť prožít romantický víkend, 
hledáte místo pro svůj sňatek nebo chcete strá-
vit příjemný čas se svými blízkými ? Náš kraj 
má i vám co nabídnout.

V Libereckém kraji se nachází mnoho hradů 
a zámků, které na základě vzrůstající poptávky 
po romantických víkendech a svatebních obřa-
dech pro vás vytvořily zajímavé nabídky. Kro-
mě kostýmovaných obřadů v prostorách zámku 
nebo zámeckých zahradách si můžete svatební 
obřad zpestřit hostinou pod širým nebem, šer-
mířským soubojem o nevěstu, jízdou v kočáře 
taženém koňmi, fanfárami zámeckých trubačů, 
anebo zvolit večerní obřad v loučemi nasvíce-
ném zámku. Ovšem nejen svatba na zámku či 
v podzámčí bude mít své kouzlo, ale i v roube-
né chalupě nebo na rozkvetlé horské louce. Svůj 
obřad můžete ale uspořádat v podstatě kdykoliv 
a kdekoliv – ve dne i v noci, na zahradě vlastního 
domu, v lese, tramvaji, v potápěčské výstroji pod 
vodou – to např. v liberecké přehradě. Potřebu-
jete jediné – souhlas místní matriky. Váš sňatek 
může být občanský nebo církevní – v obou pří-
padech však zamíří vaše kroky nejdříve na mat-
riční úřad. I cizinci mají možnost uzavřít sňatek 
na území Libereckého kraje. Je ale nutno počítat 
s tím, že obřad probíhá v češtině.

Náš kraj vám nabízí možnost církevních 
obřadů v gotických, barokních i moderních 

objektech. S přípravou svatebního obřadu vám 
pomohou matriky, svatební agentury i některé 
hotely. Svatební šaty vám zapůjčí ve svatebních 
salónech ve větších městech Libereckého kraje.

Pro ty z vás, kteří svatbu zatím neplánu-
jí, ale přesto chtějí zažít zajímavý společný 
víkend, připravily zdejší hotely, pensiony a láz-
ně nabídku ve formě balíčků, které nejčastě-
ji zahrnují ubytování v apartmánech, roman-
tickou večeři při svíčkách, láhev sektu nebo 
vína a květiny na pokoji, aromatické masáže, 
čokoládové zábaly, saunu pro dva, vířivku nebo 
bazén. Do romantického víkendového progra-
mu lze zahrnout soukromou prohlídku zámku, 
piknik v dobových kostýmech nebo snídani do 
postele.

Romanticky a zároveň sportovně zaměře-
né páry mohou strávit příjemný víkend spoje-
ný v zimní sezóně s běžeckým nebo sjezdovým 
lyžováním a následnou wellness péčí v Jizer-
ských horách nebo Krkonoších, v létě mohou 
podniknout společné túry po vrcholech Krko-
noš nebo cyklovýlet po rozhlednách a výhledech 
Jizerských hor. Na celý kraj se můžete podívat 
z výšky při vyhlídkovém letu letadlem nebo 
horkovzdušným balónem.

Více informací o konkrétní nabídce najde-
te na www.liberecky-kraj.cz v sekci „Svatby 
a romantické pobyty“.

www.liberecky-kraj.cz




