Grad Fužine

Obletnice, poroke
in poročna slavja

Intimni grajski
ambient za
nepozabne
trenutke - samo
za vas in vaše
najbližje!
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Ambient
Na obrežju reke Ljubljanice, umaknjen
od vrveža mestnega središča, obdan s
čudovito naravo in grajskim parkom,
leži na očarljivi in mirni lokaciji grad
Fužine. Edini še ohranjeni renesančni
grad v Ljubljani, katerega podoba in
lega očarata vsakogar, ki ga pot zanese
mimo.
Okoli prostornega dvorišča z vodnjakom
in mogočno lipo se razprostirajo z
arkadnimi hodniki povezani prostori,
primerni za poročne obrede in poročna
slavja do jutranjih ur. Ob gradu je za
goste urejen brezplačen parkirni prostor.

Čudovita okolica, grajski park, notranje
dvorišče in pestra izbira dvoran bo
prepričala vse, ki želite dogodek
organizirati v intimnem ambientu. Na
gradu istočasno organiziramo le en
civilni obred ali poročno slavje. V kolikor
se odločite za dogodek na prostem, so v
primeru dežja na voljo notranje dvorane.

p r e d s tav i t e v

http://www.mao.si/Najem-prostorov.aspx

Civilni
obredi

Poročna
slavja

Obletnice

Prostori
1

VELIKI

2

JUŽNA

3

GRAJSKO

4

GRAJSKI

STOLP

DVORANA

DVORIŠČE

PARK

Veliki stolp je eden izmed najbolj

povsem samostojen prostor ali kot vezni

reprezentativnih in največjih prostorov

člen med Južno in Sprejemno dvorano.

na gradu Fužine. Večnamenska dvorana

Prostor se najpogosteje uporablja za

v pritličju gradu lahko deluje kot

poročna slavja in druge dogodke.

Veliki
stolp

površina

150 m2
sedišča

200 stolov
stojišča

250 ljudi
sedeča pogostitev

90 oseb

površina

130 m2
sedišča

130 stolov
stojišča

220 oseb
sedeča pogostitev

85 oseb

Južna
dvorana

V svetlo dvorano v pritličju vstopate

malega stopnišča povezuje z Velikim

neposredno z grajskega dvorišča. Na

stolpom. Dvorana se pogosto uporablja

jug, s pogledom na Ljubljanico, se odpira

za civilne obrede, ki se nato nadaljujejo

četvero oken; na vzhodni strani se prek

s slavjem v Velikem stolpu.

Grajsko
dvorišče

površina

450 m2
sedišča

500 stolov
stojišča

800 oseb
sedeča pogostitev

300 oseb

Po vstopu čez kamniti most se ob

razprostirajo z arkadnimi hodniki

glavnem vhodu odpre pogled na

povezani prostori. Z dvorišča se dostopa

prostorno grajsko dvorišče z ostanki

do Južne dvorane in je priljubljena

vodnjaka in lipo, okoli katerih se

lokacija za izvedbo obreda in slavja.

površina

450 m2
sedišča

500 stolov
stojišča

800 oseb
sedeča pogostitev

300 oseb

Še danes se pred gradom razteza čudovit

sloveli po svoji naravni lepoti. Danes je

park, ki so ga uredili v 19. stoletju. Že

odprt za javnost, a se pogosto uporablja

takrat so negovane zelene površine ter

tudi za poročne obrede, slavja in večje

tedaj nedotaknjeni slapovi Ljubljanice

dogodke na prostem.

Grajski
park

Cenik
Poročni paket

Čas

Tip

Cena

JUŽNA DVORANA

do 2 uri

OBRED

200 €

VELIKI STOLP

do 2 uri

OBRED

220 €

GRAJSKO DVORIŠČE

do 2 uri

OBRED

350 €

GRAJSKI PARK

do 2 uri

OBRED

500 €

vsaka nadaljnja ura uporabnine

2 uri +

OBRED

100 € / uro

JUŽNA DVORANA

do 4 ure

SLAVJE

350 €

JUŽNA DVORANA

do 8 ur

SLAVJE

500 €

VELIKI STOLP

do 4 ure

SLAVJE

550 €

VELIKI STOLP

do 8 ur

SLAVJE

700 €

GRAJSKO DVORIŠČE

do 4 ure

SLAVJE

550 €

GRAJSKI PARK

do 4 ure

SLAVJE

700 €

GRAJSKO DVORIŠČE

do 8 ur

SLAVJE

700 €

GRAJSKI PARK

do 8 ur

SLAVJE

900 €

OBRED in SLAVJE

5% popusta na izrabne prostore

Cene ne vključujejo 22% DDV.

Dodatna oprema
in storitve
Brezplačne storitve in oprema

količina

Plačljiva oprema in storitve

cena/kos

parkirni prostor

50-100

poročni paviljon

100 €

brezžični internet v dvoranah

osnovni

bele prevleke za stole

4 € / kos

oblazinjeni stoli (črni)

135

bela preproga – sintra (2x15m; 3 €/m2)

90 €

črni in plastični stoli

25

barvni reflektorji, vrtni ogenj (kos)

30 €

obešalniki in številčnice

200

bel kubus (kos)

20 €

stojala za obešalnike (drsna)

2

razstavni pano (kos)

20 €

govorniški pult

1

voden ogled razstave (20–45 min)

40 €

projektor

1

hostesa

15 € / uro

pravokotne mize brez prtov (183x76x73 cm)

10

dodatno dežurstvo tehnika / posebne priprave 15 € / uro

temni zastori za okna

po dogovoru

dodatno čiščenje prostora

kabli in razdelilniki

omejeno št.

50 €

Postavka dodatnega dežurstva je po 23. uri (nočno delo), ob nedeljah
in praznikih
za 21h,
50%ob
višja.
Delo
tehnika po
nedeljah ali praznikih, je za 50% višje in znese 22,50€/uro.
Cene ne vključujejo 22% DDV.

Kavarna MAO

V prijetnem grajskem ambientu
kavarne, ki so jo uredili biro Triiije, vas
bodo po vaših željah razvajali Kaval
Group.
Kavarna, opremljena s kultnimi stoli,
ki so zaznamovali slovenske interierje
20. stoletja, nudi vpogled v dosežke
slovenskega oblikovanja. Nahaja se
v čudovitih renesančnih sobanah s
kaminom in stenskimi poslikavami,
v toplih mesecih pa se razširi tudi na
grajsko dvorišče.
Strokovno podkovano in profesionalno
osebje vam bo pričaralo nepozaben
dogodek, vrhunsko kulinariko,
predvsem pa popolno brezskrbnost,
zaupanje in uživanje v tem posebnem
dnevu.

odpiralni čas

tor – ned: 10h – 18h
pon: zaprto

Catering

Vsak dogodek je pripravljen z osebno
noto, drugačnostjo in kreativnostjo.
Navdušeni boste nad bogato ponudbo
raznovrstnih prigrizkov in kanapejev,
ki se dopolnjujejo s finger-foodom, kot
drobnimi zalogajčki. Jedi vam pripravijo
Kavalovi kuharski mojstri, ki sledijo
sodobnim trednom, ob bogatem izboru
vin in penin slovenskih vinarjev.

Ob ogledu gradu se lahko dogovorite
tudi za ponudbo po obredu ali catering:
051 315 156
catering@kaval-group.si
www.kaval-group.si

Informacije
OGLED PROSTOROV

S KL E N IT E V ZAKO NSK E ZV E ZE

Vabljeni na individualni ogled prostorov

Sklenitev zakonske zveze izven uradnih

in informativni sestanek, na katerem

prostorov je potrebno prijaviti čimprej, a

vam bomo podrobneje predstavili

najmanj 30 dni pred željenim terminom,

našo ponudbo. Pomagamo vam lahko s

na Upravni enoti Ljubljana, Oddelku

predlogi za odlične poročne fotografe,

za matične zadeve, Tobačna ulica 5,

aranžerje, glasbenike ali catering. Za

Ljubljana, ue.ljubljana@gov.si, 01 306

dodatne informacije nas pokličite na 01

32 56. Ob rezervaciji dvoran prosite za

548 42 70/89 ali pišite na info@mao.si.

pisno soglasje o uporabi prostorov na

oz. najemi@mao.si.

gradu Fužine.

ODP IRALNI ČAS MUZE JA

D O DAT N E S T O R I T V E

Kljub dogodkom mora biti v času odprtja

Storitve in oprema, ki niso vključeni v

Muzeja za arhitekturo in oblikovanje -

ponudbo, so stvar dodatnega naročila

od torka do nedelje, med 10.00 in 18.00

ali dogovora s podizvajalci. Za dobro

- zagotovljen nemoten obisk razstav in

koordinacijo s ponudniki drugih storitev

javnih prostorov muzeja.

priporočamo skupni ogled prostorov in
sestanek.

l o k ac i ja

k o n ta k t

informacije in ogledi

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

+386 1 548 42 70

+386 1 548 42 70

Grad Fužine, Rusjanov trg 7 1000

info@mao.si

+386 1 548 42 89

www.mao.si

najemi@mao.si

Ljubljana

