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o Bývalý novorománský klášter z 19. století 

o Vlastní kostel Zvěstování Panny Marie s pravidelnými bohoslužbami

o 5 jedinečných sálů k uspořádání svatebních oslav a doplňkových akcí 

o Sály s denním světlem a vlastním vstupy 

o Celkem přes 10 000 m2 ploch k pronájmu

o Interiérové i exteriérové prostory 

o Wi-fi pokrytí celého objektu 

o Vlastní parking s kapacitou 30 parkovacích míst 

o Vlastní venkovní kavárna Bar Gabriel s kapacitou 60 osob (200 stání)

edinečný komplex Gabriel Loci, postavený v novorománském 

stylu v letech 1888 – 1891, je pozoruhodný svou uměleckou 

výzdobou ve slohu beuronské umělecké školy. Objekt se nachází v 

těsné blízkosti Kinského zahrady a jeho součástí je kostel 

Zvěstování Panny Marie (běžněji nazývaný kostel sv. Gabriela) s 

okouzlujícími malbami. Díky rozmanitosti prostoru, dechberoucím 

sálům i uměleckým zákoutím je místo ideální k pořádání 

nejrůznějších akcí včetně nezapomenutelných svateb. 

J

Gabriel
Loci



GABRIEL LOCI

1. Gabriel Loci
2. Orea hotel Pyramida
3. Orea Hotel Angelo

4. Kinského zahrady
5. Petřínské sady
6. Petřínská rozhledna
7. Strahovský klášter

Lokalita

G
abriel Loci se nachází na okraji moderní pražské čtvrti Smíchov, 

která je velmi oblíbená nejenom díky skvělé poloze blízko centra ale 

také díky rozmanité nabídce služeb a dobré dopravní dostupnosti.

Okolí Gabrielu nabízí soustu atraktivních míst jako jsou Kinského 

zahrady, Petřínská rozhledna s parkem a hvězdárnou nebo 

Strahovský klášter. 

Historické centrum Prahy, s památkami jako jsou Pražský hrad, 

Malá Strana nebo Karlův most, je vzdálené v dojezdové vzdálenost 

do 10 minut.



abízíme kompletní zajištění služeb na míru. Prostřednictví 

našich partnerů Vám nabízíme veškeré doplňující služby, které jsou 

potřeba  k bezproblémovému průběhu Vaší svatby.

N
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Catering
Zajištění kompletního svatebního cateringu, včetně svatebního 
dortu a případného mobiliáře.

Ubytování
Prostřednictvím našeho partnera společnosti OREA Hotels & 
Resorts zajišťujeme ubytování ve dvou čtyřhvězdičkových hotelech 
v dostupné vzdálenosti.

Audio-video technika
Máme pro vás připravené balíčky AV techniky dle rozsahu 
plánované akce. Nabízíme vše od  základního ozvučení až po 
speciální instalace na míru.

Foto a video záznamy
Chcete si navždy zvěčnit své jedinečné okamžiky?  Zajistíme Vám 
profesionálního fotografa a kameramana, kteří budou s vámi po 
celou akce.

Vybavení a dekorace 
Nabízíme možnost profesionální dekorace a květinové výzdoby. 
Zajistíme kompletní dodávku a realizaci na klíč. 

Sluzby



Prostory
Kostel



Sloupový
sál

Rajská
zahrada

325 312 288 85 --- ---

Klenbový
sál

Lustrový 
sál

135 126 108160 133 108

Rajská zahrada Sloupový sál

Lustrový sál Klenbový sál
Prostory



Pronájem Rajská zahrada 65 000,- Kč/den

Pronájem Rajská zahrada + kostel 75 000,- Kč/den

Pronájem Rajská zahrada + kostel + Lustrový 
sál 105 000,- Kč/den

Balíčky AV technika 10 – 34 000,- Kč

Catering 1 500,- Kč/osoba

Ubytování od 1 000,- Kč/os.

Fotodokumentace 

Videodokumentace

Květinová dekorace

rientační přehled cen. Přesná cena je vždy kalkulována na 

základě konkrétní poptávky.  

O

Ceník



Catering
4 Chodové svatební menu 

+

Dort

Amuse Bouche

30g Tomatový tatarák s bůvolí mozzarellou a bazalko 

30g Ricottový krém se sušenými rajčaty a olivami 

30g Avokádové Poké s ředkvičkou, řepou a  vegan wasabi 

majonézou (vegan)

Předkrm 

50g Uzený pstruh s créme fraiche a kaviárem 

50g Hovězí tatarák s kapari, kornišóny a dijonskou hořčicí 

50g Kachní rillettes s cibulovou marmeládou a keksem 

z listového těsta 

80g Carpaccio z červené řepy, bazalkovým pestem 

a bylinkovou bagetou 

Menu  – 1500,- Kč/os.

Polévka (300ml)

Hovězí consommé se zeleninovým brunoise a játrovými knedlíčky 

Bramborovo–pórkový krém s bylinkovými krutony (vegan)

Hlavní chod 

150g Grilovaný candát s čočkou Beluga a omáčkou z červené

řepy 

200g Hovězí líčka se šťouchanými bramborami a chipsy 

z kořenové zeleniny

200g Křepelka s lanýžovou kaší, hrozny a omáčkou 

z červeného vína 

200G Baby kuře s hráškovým pyré, baby karotkou 

a bylinkovou omáčkou 

300g Špenátové risotto s veganským parmezánem 

a řeřichou (vegan) 

Veškeré uvedené ceny obsahují DPH, kompletní zajištění a průběh akce, inventář a mobiliář (barové a bufetové stolky) do 100 osob.  Ceny neobsahují banketní a jiný mobiliář, dopravu a poplatek za servis ve výši 120 kč/osoba

Menu lze kombinovat z těchto pokrmů a musí být vždy jednotné (výjimku tvoří různé diety či omezení).

Vegetariánské jídlo..

Nabídka na servírované, degustační či menu s vinným párováním bude zpracována extra dle specifikace hosta, rovněž tak kalkulace na banketní uspořádání stolů či party s bary.

Menu  – 1 350,- Kč/os.



Catering Wine Menu

Maschio dei 
Cavalieri Frizzante

Cuvée bílé Rulandské bílé 
zemské víno
2019

Chardonnay-
Garganega Villa
d'Adige

Cuvée červené Svatovavřinecké 
jakostní
2018

Merlot Villa d'Adige

Veneto, Itálie KRAUS (ČR)
oblast mělnická
Česká republika

ŠPALEK (ČR)
oblast znojemská
Česká republika

Veneto, Itálie KRAUS (ČR)
oblast mělnická
Česká republika 

ŠPALEK (ČR)
oblast znojemská
Česká republika

Veneto, Itálie 

0.75 | 11% 0.75 | 11,5% 0.75 | 13% 0.75 | 12% 0.75 | 12% 0.75 | 13% 0.75 | 12%

Bílé, suché víno s jemným 
perlením a delikátním 
aroma jablek, hrušek a 
citrusů. Jemná a vyvážená 
ovocná chuť.

Bílé víno, Müller Thurgau
& Ryzlink rýnský. Citrusy a 
květiny. Velmi svěží a 
lehké.

Bílé víno. Vůně přezrálého 
žlutého ovoce a včelího 
vosku; chuť ovocná, 
medová, s příjemným 
zbytkovým cukrem, avšak 
nepostrádající svěží 
kyselinu v závěru.

Bílé víno. Jemné, svěží 
ovocné aroma s tóny 
citrusů, melounu a hrušek. 
Elegantní a lehká chuť 
připomínající svěží, 
čerstvé tropické ovoce.

Červené víno. 
Modrý Portugal & 
Dornfelder. Peckové 
ovoce, sametová 
tříslovinka.

Červené víno. Víno má 
typický odrůdový 
charakter. Ve vůni i chuti 
připomíná sušené švestky, 
dále ostružinový až 
borůvkový džem.

Červené víno. Vůně 
připomíná švestky a rybíz. 
V chuti je svěží a 
hedvábné, s doteky 
sladkých tónů.

Veškeré uvedené ceny obsahují DPH, kompletní zajištění a průběh akce, inventář a mobiliář (barové a bufetové stolky) do 100 osob.  Ceny neobsahují banketní a jiný mobiliář, dopravu a poplatek za servis ve výši 120 kč/osoba

Var. 1



Prosecco extra dry Chardonnay
2018

Pinot Grigio Garda
2020

Grüner Veltliner Point

2019
Cabernet Sauvignon
2018

Merlot Garda
2019

Del Castillo

VILLA CHIOPRIS
Friuli, Itálie

Francie/Limoux - Chateau 
MARTINOLLES
Languedoc-Roussillon
Francie

PRENDINA/CAVALCHINA
Veneto, Itálie

Rakousko/Kremstal -
NIGL

Francie/Limoux - Chateau 
MARTINOLLES
Languedoc-Roussillon
Francie

PRENDINA/CAVALCHINA
Veneto, Itálie

Španělsko/Rioja - CUNE 

0.75 | 11.5% 0.75 | 13% 0.75 | 12.5% 0.75 | 12.5% 0.75 | 13.5% 0.75 | 13.5% 0.75 | 13.5%

Jemně polosuché šumivé 
víno s ovocným aroma a 
chutí, doplněné jemným 
perlením.

Bílé víno. Jemné, 
elegantní aroma zralých 
hroznů a broskví. Svěží, 
harmonická a ovocná chuť 
čerstvého tropického 
ovoce.

Lehké a osvěžující suché 
bílé víno s chutí hrušky, 
citrusů a zeleného jablka s 
jemnou dochutí 
muškátového oříšku.

Svěží, elegantní, bílé víno 
s jemným ovocným 
aroma a chutí, s lehkým 
minerálním podtónem. 
Elegantní a harmonické v 
chuti.

Červené víno s 
ovocným aroma s tóny 
malin, ostružin, kůže a 
povidel. Harmonická 
ovocná chuť s jemnou 
dochutí a příjemnou 
kyselinkou.

Elegantní a harmonické 
víno. Vůně připomíná 
švestky, čerstvý rybíz a 
mírnou zemitost. V chuti je 
svěží a hedvábné, s 
doteky sladkých tónů.

Syrah, Tempranillo, Cab. 
Sauvignon. Aroma 
ostružin, rybízu a kompot. 
ovoce, s jemnými tóny 
vanilky, čokolády a 
mentolu. Středně plné, se 
sladkými tříslovinami a 
střední kyselinkou. 
Sametové na patře.

Veškeré uvedené ceny obsahují DPH, kompletní zajištění a průběh akce, inventář a mobiliář (barové a bufetové stolky) do 100 osob.  Ceny neobsahují banketní a jiný mobiliář, dopravu a poplatek za servis ve výši 120 kč/osoba

Catering Wine Menu
Var. 2



Prosecco Brut Porta 
Monticano

Chardonnay Collio
2020

Riesling
Ruppertsberger
Kabinett
2020

Grüner Veltliner
Holzgasse
2020

Primitivo di 
Manduria Lirica
2017

Pinot Noir
2018

Rioja Crianza
2017

ZARDETTO - Veneto, Itálie LIVON - Friuli, Itálie KIMICH – Pfalz, Německo BUCHEGGER – Kremstal, 
Rakousko

Apulie - PRODUTTORI 
MANDURIA VINI – Puglia, 
Itálie

AUER Thermenregion, 
Rakousko

CUNE – Rioja, Španělsko

0.75 | 11% 0.75 | 12.5% 0.75 | 12% 0.75 | 12% 0.75 | 14.5% 0.75 | 13% 0.75 | 13.5%

Velmi elegantní šumivé 
víno s delikátním 
ovocným a florálním 
aroma a chutí, doplněné 
jemným perlením.

Elegantní aroma s tóny 
jablka, broskve, lískového 
oříšku a chlebové kůrky. 
Sametová ovocná chuť.

Jemné a svěží ovocné 
víno s tóny citrusu a kůry 
ve vůni. Minerální a 
čerstvá chuť s 
harmonickou kyselinkou v 
dochuti.

Jemné, svěží a dobře 
pitelné víno. Harmonické, 
minerální a ovocné aroma 
připomínající květiny a 
pepř. Středně plná ovocná 
chuť s tóny jablka a 
příjemnou kyselinkou.

Červené víno zrálo 3 měs. 
v dub. sudech. Ovocné 
aroma s tóny třešní, 
švestek a malin s jemným 
kouřem. Harmonická a 
vyvážená ovocná chuť.

Červené víno s 
elegantním a jemným 
aroma lesního ovoce a 
bobulí. Sametová a 
harmonická chuť.

Červené víno zrálo 12 
měsíců v dubovém sudu. 
Výrazné aroma švestek, 
peckového ovoce, kávy a 
vanilky s kouřem. Plná, 
ovocná chuť s tóny toastů 
a kávy.Tempranillo 80%, 
Garnacha 20%

Veškeré uvedené ceny obsahují DPH, kompletní zajištění a průběh akce, inventář a mobiliář (barové a bufetové stolky) do 100 osob.  Ceny neobsahují banketní a jiný mobiliář, dopravu a poplatek za servis ve výši 120 kč/osoba

Catering Wine Menu
Var. 3



Crémant de 
Limoux Brut

Crémant de 
Limoux Brut Rosé

Sancerre
2018

Chablis
2018

Grüner Veltliner
Smaragd 
Terrassen
2019

Moulin d'Issan
(AOC Bordeaux
Superieur)
2017

Rosso di 
Montalcino
2018

Lecco Reserva
2016

Limoux - Chateau 
MARTINOLLES
Languedoc-Roussillon
Francie

Limoux - Chateau 
MARTINOLLES
Languedoc-Roussillon
Francie

CHATELAIN
Loire
Francie

Chablis – GROSSOT -
Bourgogne, Francie

RUDI PICHLER –
Wachau, Rakousko

Chateau d'ISSAN –
Bordeaux, Francie

SAN LORENZO –
Toskánsko, Itálie

RESALTE - Ribera del
Duero, Španělsko

0.75 | 12.5% 0.75 | 12% 0.75 | 12.5% 0.75 | 13% 0.75 | 13.5% 0.75 | 13.5% 0.75 | 14.5% 0.75 | 14.5%

Elegantní, suchý sekt s 
jemným perlením. 
Svěží aroma s medu, 
akátu a citrusů. 
Ovocná chuť s 
dlouhou dochutí. 60% 
Chardonnay, 20% 
Chenin blanc, 10%
Pinot noir, 10% Mauzac

Suchý růžový sekt s 
jemným perlením. 
Ovocné aroma s tóny 
květin, broskve a 
meruňky. Elegantní, 
jemná chuť s tóny 
grepu a červeného 
pomeranče. Odrůdy:
70% Chardonnay, 20% 
Chenin, 10% Pinot Noir

Jemné, svěží a 
harmonické bílé víno. 
Aroma připomínající 
čerstvý angrešt, louku 
a trávu. Jemná, 
minerální a čistá chuť s 
tóny hroznů a dlouhou 
dochutí.

Bílé víno. Elegantní, 
minerální aroma s tóny 
citrusů, zralých hroznů 
a soli. Svěží, vyvážená 
chuť připomínající 
citrusy a jablko. 
Jemná, intenzivní, 
minerální dochuť.

Bílé víno. Elegantní, 
minerální a ovocné 
aroma s kořenitým 
závěrem. Svěží a 
vyvážená plná chuť s 
dlouhou dochutí.

Červené víno. Aroma 
černého rybízu, 
ostružin a bobulového 
ovoce s tóny vanilky. 
Plná a elegantní 
ovocná chuť s kouřem 
a kůží v dochuti. 3. víno 
Chateau d'Issan. 
Cabernet Sauvignon & 
Merlot.

Červené víno zrálo 20 
měs. v sudu ze 
slavonského dubu o 
objemu 20hl. Vůně 
červeného ovoce a 
ostružin. V chuti 
jemné, dobře 
strukturované a delší, 
s jemnými tříslovinami.

Víno zrálo 18 měsíců v 
dub. sudu. Výrazné 
víno s tóny zralého 
lesního ovoce, kávy, 
koření a dubu. Dlouhá 
dochuť s tóny tabáku.

Veškeré uvedené ceny obsahují DPH, kompletní zajištění a průběh akce, inventář a mobiliář (barové a bufetové stolky) do 100 osob.  Ceny neobsahují banketní a jiný mobiliář, dopravu a poplatek za servis ve výši 120 kč/osoba

Catering Wine Menu
Var. 4



Technika Audio | Video

BASIC  (zvuk + světla) 10 000,-

Zvuk 

4ks Aktivní repro JBL EON615 

1ks Mixážní pult MACKIE MIX8

2ks Bezdrátové mikrofony SHURE (BLC24RE/SM58K3E)

1ks Profi DJ stůl 

Světla

4ks Pódiové reflektory CHAUVET OVATIONF55WW

4ks RGB světlo CHAUVET FREEDOMPARHEX4

4ks PAR reflektor CHAUVET Slim Par Pro H USB

1ks Světelná lišta CHAUVET COLORBANDQ3BT

BASIC+ (zvuk + světla + projekce) 18 000,-

Zvuk 

4ks Aktivní repro JBL EON615 

1ks Mixážní pult MACKIE MIX8

2ks Bezdrátové mikrofony SHURE (BLC24RE/SM58K3E)

1ks Profi DJ stůl 

Světla

4ks Pódiové reflektory CHAUVET OVATIONF55WW

4ks RGB světlo CHAUVET FREEDOMPARHEX4

4ks PAR reflektor CHAUVET Slim Par Pro H USB

1ks Světelná lišta CHAUVET COLORBANDQ3BT

Projekce

1ks Projekční plátno MW 540 x 310 cm

1ks Projektor Sony VPL-PHZ50 – LCD, FullHD, 1920x1081

Cena balíčků nezahrnuje personální náklady, které jsou účtovány dle finální doby pronájmu. 

Minimální doba je 5 hodin.

1hod Technik, obsluha, hodinová sazba 500 ,-

1hod  Bedňák - hrubá síla, hodinová sazba 250,-



Technika Audio | Video

PÓDIUM bez konstrukce (zvuk + světla + projekce) 24 000,-

Zvuk 

4ks Aktivní repro JBL EON615 

1ks Mixážní pult MACKIE MIX8

2ks Bezdrátové mikrofony SHURE (BLC24RE/SM58K3E)

1ks Profi DJ stůl 

Světla

4ks Pódiové reflektory CHAUVET OVATIONF55WW

4ks RGB světlo CHAUVET FREEDOMPARHEX4

4ks PAR reflektor CHAUVET Slim Par Pro H USB

1ks Světelná lišta CHAUVET COLORBANDQ3BT

Projekce

1ks Projekční plátno MW 540 x 310 cm

1ks Projektor Sony VPL-PHZ50 – LCD, FullHD, 1920x1081

Pódium 

1ks Mobilní pódium Durastage 750 6 x 4m

1ks Schody VARIO

Lze postavit i poloviční velikost pódia o rozměrech 4 x 3m, cena 5 000,- Kč. Cena 

je bez personálních nákladů. 

Cena balíčků nezahrnuje personální náklady, které jsou účtovány dle finální doby pronájmu. 

Minimální doba je 5 hodin.

1hod Technik, obsluha, hodinová sazba 500 ,-

1hod  Bedňák - hrubá síla, hodinová sazba 250,-



Technika Audio | Video

PÓDIUM S KONSTRUKCÍ TRUSS  (zvuk + světla + projekce) 34 000,-

Zvuk 

4ks Aktivní repro JBL EON615 

1ks Mixážní pult MACKIE MIX8

2ks Bezdrátové mikrofony SHURE (BLC24RE/SM58K3E)

1ks Profi DJ stůl 

Světla

4ks Pódiové reflektory CHAUVET OVATIONF55WW

4ks RGB světlo CHAUVET FREEDOMPARHEX4

4ks PAR reflektor CHAUVET Slim Par Pro H USB

1ks Světelná lišta CHAUVET COLORBANDQ3BT

Projekce

1ks Projekční plátno MW 540 x 310 cm

1ks Projektor Sony VPL-PHZ50 – LCD, FullHD, 1920x1081

Pódium 

1ks Mobilní pódium Durastage 750 6 x 4m

1ks Schody VARIO

Lze postavit i poloviční velikost pódia o rozměrech 4 x 3m, cena 5 000,- Kč. Cena 

je bez personálních nákladů. 

Konstrukce

1ks Duratruss Quad DTCena balíčků nezahrnuje personální náklady, které jsou účtovány dle finální doby pronájmu. 

Minimální doba je 5 hodin.

1hod Technik, obsluha, hodinová sazba 500 ,-

1hod  Bedňák - hrubá síla, hodinová sazba 250,-



16
hotelů v těch nejlepších  
lokalitách ČR
Praha | Brno | Krkonoše | Šumava | Vysočina | Mariánské Lázně 

REA HOTELS & RESORTS je největším hotelovým řetězcem v 
České republice.. Provozuje městské business hotely v Praze a 
Brně, lázěňské spa hotely v Mariánských lázních a resorty v 
Krkonoších, na Šumavě a Vysočině. 

Všechny hotely disponují vysokým standardem služeb, který 
podtrhuje unikátní prostředí nově rekonstruovaných prostor od 
předních českých architektů a designérů. 

OBJEVUJTE S NÁMI SKRYTÉ PERLY NAŠÍREPUBLIKY

Prvotřídní restaurace využívající 
lokální suroviny, moderní 
technologie v hotelu i na 

pokojích, animační programy 
pro děti s vlastním maskotem 
nebo Pet program pro domácí 
mazlíčky., to vše dělá z OREA 
Hotels & Resort první volbu pro 
Váš pobyt. 

O
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http://www.orea.cz/
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Organizace svatby se zdá být oříškem od designu svatby, šatů na 
svatbu, až po odtančení posledního střevíčku z tanečního parketu. 
Vše Vám zjednodušíme vypracováním svatebního programu a 
harmonogramu svatební hodne.

loom event je svatební a eventová agentura nerozlučného dua 
slečen. Působíme i jako první pomoc v oblasti rozluček se 
svobodou, večírků a atraktivních programů pro Vaše firmy a 
distribuujeme vázané i volné květiny na svatby,  společenské  akce,  
do  hotelů,  restaurací  a  všude,  kde  budete  chtít  zaujmout 
čerstvou  vůní  a  barvami mimořádných květin.
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ultifunkční centrum Dlabačov nabízí pronájem pro jakoukoliv 
Vaši obchodní, kulturní nebo soukromou akci. 

K dispozici máme vlastní kinosál s kapacitou 377 míst a malou 

scénu s kavárnou s kapacitou 80 míst k sezení., Promítání zajišťuje 
kvalitní digitální projektor 4K Sony na plátně o velikosti 11 x 4,6 
metru, celý objekt je pokryt Wi-Fi signálem.

Díky kvalitnímu zázemí nabízíme i doplňkové služby jako jsou 
catering, ubytování, zajištění programu (umělců) nebo technické 
zajištění akcí. 
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edinečné prostředi historického objektu Gabriel Loci, ukrývá 
nový Bar Gabriel s nezaměnitelnou atmosférou. Nabízí posezení 
pod širým nebem s vyhlídkou na Prahu a nabídkou nápojů a street 
food občerstvením. Prostor je možné pronajmout pro soukromé 
akce.

Zjišťujeme catering na míru pro akce realizované v Gabriel Loci. 

JPartneri


