
Boccaccio
svatební sál





Již téměř 90 let skrývá Grand Hotel Bohemia svůj 
nejkrásnější poklad pod zemí – Sál Boccaccio! 
Toto doslova umělecké dílo z umělého mramo-
ru, zlata a křišťálového skla, zdobené unikátními 
detaily, patřilo k nejvyhledávanějším místům 
pražské smetánky v době první republiky. V roce 
1993 byla provedena kompletní rekonstrukce 
sálu a tedy v dnešní podobě už opět nic nenaru-
šuje jeho původní kouzlo, které se podařilo i přes 
leckdy pohnutý osud zachovat. I dnes si tak mů-
žete naplno vychutnat génia loci a nechat na sebe 
působit historii. Ať už to bude při kulturní akci, 
firemním večírku, …nebo právě při romantické 
svatbě, vždy má Boccaccio co nabídnout.





   Slavnostní atmosféra a romantické prostředí

   Variabilní prostory pro svatby, od malých hostin  
   o několika hostech, po oslavy až pro 120 osob

   Zkušený tým zajistí dokonalou organizaci svatební 
   hostiny, dle Vašich přání a představ

   Svatební zvyky, tradiční i originální menu,  
   profesionální gastronomie a servis

   Svatební apartmá a pokoje pro novomanžele  
   a svatební hosty

   Luxusní prostory v osobním, rodinném zázemí  
   v centru Prahy



Sál Boccaccio
   Klimatizace, Wi-Fi, telefonní linka, variabilní osvětlení s možností doplňkového barevného nasvícení

   K dispozici oddělený vchod do sálu, vlastní toalety a zázemí, šatna, pódium, bar, Prezidentská lóže  
   pro 12 osob, 12 lóží pro 2 – 4 osoby

   Slavnostní přípitky, nápojové balíčky, svatební tří-, čtyř- a pětichodová menu a bufety

   Profesionální, zkušený tým kuchyně a servisu, flexibilní komunikace a přístup, nabídky šité na míru,  
   originální řešení

   Veškeré doplňkové služby

   Nejkvalitnější suroviny, stylová prezentace, degustační menu 
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Doplňkové služby
 

   Svatební dort, svatební koláčky

   Květinová výzdoba

   Doprovodná hudba, živá kapela nebo DJ

   Fotograf, kadeřník, vizážista

   Pozvánky, jmenovky, malé dárky pro svatební  hosty

   Limousine servis

   Další, dle dohody

 
 

Restaurace Franz Josef
a Salonek Bohemia
Salonek Bohemia je vhodný pro menší svatební 
hostiny do 20 osob, s denním světlem.

Posuvná stěna odděluje salonek od Restaurace 
Franz Josef, nebo jej můžeme s prostorem restau-
race propojit, pro oslavy s větším počtem hostů.





   Krásné, moderní a prostorné  
   pokoje pro novomanžele

   Suite Bohemia s balkonem,  
   výhled na Pražský hrad

   Executive pokoj s terasou,  
   s výhledem na Staré město

   Líbánkový VIP servis - svíčky,  
   růžové lístky, šampaňské a jahody

   Terasa na 7. patře může být  
   vhodným místem pro fotografování  
   novomanželů, ale i pořádání  
   menších svatebních hostin  
   a samotných svatebních obřadů
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