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Hotel Nautilus**** se nachází na historickém námìstí jihoèeského Tábora a je nádherným 

romantickým místem s vysokou úrovní služeb i gastronomie. Jedineèný art deco design 

hotelových pokojù, restaurace Goldie i salonkù pøímo vybízí k uspoøádání tak jedineèné 

události, jakou Vaše svatba je.

Hotel disponuje 22 komfortnì zaøízenými pokoji kategorií Comfort, Superior, Apartmá a též 

luxusním Presidentským apartmá. 

Restaurace Goldie nabízí nejen špièkovou úroveò gastronomie a služeb, ale také 

neopakovatelný výhled na historické námìstí. V letní sezónì je navíc k dispozici i komfortní 

venkovní pøedzahrádka. Náš tým kuchaøù Vám pod vedením šéfkuchaøe hotelu Nautilus a 

èlena Asociace Národního týmu kuchaøù a cukráøù ÈR pana Martina Svatka, pøipraví 

dokonalou svatební hostinu, svatební dort, raut nebo veèerní grilování.

K relaxaci Vám i Vašim svatebním hostùm slouží hotelové wellness centrum s finskou saunou, 

whirlpool a rozmanitou nabídkou masáží, zábalù nebo relaxaèních koupelí. Sestavili jsme pro 

Vás i speciální svatební nabídku zkrášlujících a uklidòujících wellness procedur, které pøed 

Vaším velkým dnem jistì oceníte nejen Vy, ale i dámy, které se na svatebních pøípravách podílely.

Mìsto Tábor nabízí mnoho ideálních míst pro svatební obøad, aś už na krásných venkovních 

zahradách, v historických kostelích nebo netradiènì napøíklad na vìži hradu Kotnov. Rádi 

Vám poradíme i s ostatními oblíbenými místy pro svatbu v blízkém okolí mìsta.

PROÈ USPOØÁDAT SVATBU
PRÁVÌ V HOTELU NAUTILUS ?  



Hotel nabízí ubytování ve 22 pokojích zahrnujících dvoulùžkové De Luxe a Superior, nádherná 

Apartmá a také luxusní Presidentské apartmá. Každý z našich pokojù je jedineèný a vyniká 

výrazným prvkem v podobì olejové a akrylátové kresby, kusem starožitného nábytku a fosilií, 

které dotváøejí ojedinìlý dojem. Zamilujete si leptané nebo vitrážové dveøní sklenìné výplnì, 

ruènì foukaná sklenìná lampová stínidla a pestrobarevné mozaiky kolem zrcadel. Naprosto 

bìžnì se v pokojích, hlavnì v koupelnách, setkáte s horninami, kameny nebo fosiliemi, které 

mohou být až 380 milionù let staré - dovezené z Maroka, nebo s “pouze” 185 milionù let starými 

vápencovými obklady kolem stolù nebo van z Itálie. Hedvábné potahy polštáøkù a krásné textilní 

materiály jsou zkombinovány tak, aby na Vás v pokoji dýchlo teplo, pohodlí a styl.

Naše dvoulùžkové Comfort pokoje v horním podkrovním patøe hotelu a mají svoji zvláštní 

kouzelnou atmosféru a z mnohých se nabízí výhled na støechy táborských domù a nádhernì 

zvlnìnou krajinu jižních Èech. Superior pokoje a Apartmá pak vynikají svou velikostí                  

a neopakovatelným výhledem na historické námìstí. Luxusní Presidentské apartmá je 

rohovým pokojem s rozlohou pøes 60 m2 a dokonalým výhledem na historické námìstí. 

Komfortní koupelna nabízí jak víøivou vanu, tak i „rain shower“.

UBYTOVACÍ KAPACITA

14 x dvoulùžkový pokoj Comfort

4x dvoulùžkový pokoj Superior

2x Apartmá

1x Rodinné apartmá

1x Presidentské apartmá

Pøi uspoøádání kompletní svatební hostiny v hotelu Nautilus alespoò pro 30 osob, Vám rádi 

nabídneme noc v Presidentském apartmá vèetnì snídanì na pokoj pro novomanžele 

zdarma.

UBYTOVÁNÍ



Služby i kvalita pokrmù restaurace Goldie jsou v hotelu Nautilus na špièkové úrovni a zaruèují, 

že Vaše svatební hostina bude pro všechny zúèastnìné jedineèným gurmánským zážitkem. 

Pro Vaši inspiraci jsme sestavili Nabídku svatebních menu, podle které si sami mùžete hostinu 

sestavit, popøípadì Vám velmi rád doporuèí a vše s Vámi konzultuje náš šéfkuchaø. Rádi pro 

Vás pøipravíme také jedineèný svatební dort, výslužky pro Vaše hosty nebo rùzné druhy rautù 

a obèerstvení, které bìhem dne Vaši svatební hosté jistì ocení.

Svatební hostinu je možné uspoøádat pøímo v restauraci Goldie, jejíž kapacita je až 60 osob, 

v salonku Gallery nebo v exklusivním prostøedí hotelové podzemní vinárny, která je zajímavá 

svými klenutými stropy a jedineènou atmosférou.

Ochutnávka vybraného svatebního menu, která Vám v rozhodování pomùže, je 

samozøejmostí.

GASTRONOMIE



GASTRONOMIE -
SVATEBNÍ MENU
Tradièní rolka z pražské šunky s køenovým žervé a marinovaným ovocem

Hovìzí vývar s játrovými knedlíèky a nudlemi 

Hovìzí svíèková s brusinkami a karlovarskými knedlíkem

Telecí rostbíf s bramborovou kaší a máslovou karotkou a telecím sosem

Liškový krém s majoránkovým olejem

Vepøová panenka v sušené šunce s telecí omáèkou, zeleninovým pyré, sezonní 

zeleninou a gratinovanými brambory

Kachní paštika s koòakem s višòovou omáèkou a ovocem

Hráškový krém s marinovaným lososem 

Telecí peèínka na šalvìji s lanýžovou kaší, omáèkou z husích jater

a pórkové krokety

540,-

660,-

780,-
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GASTRONOMIE -
COFFEE BREAKY
RÙŽENÍN
150KÈ / OSOBA

Káva, èaj, pramenitá voda s citrusy, ovocný koláè s drobenkou

ACHÁT
190KÈ / OSOBA

Káva, èaj, minerální voda Mattoni, francouzská bageta se šunkou, sýrem gouda, zeleninou
a majonézou, koláè s borùvkami

RUBÍN
220KÈ / OSOBA

Káva, èaj, minerální voda Mattoni, celozrný chléb s vajíèkem, uzeným sýrem a rajèaty
s cibulkou, bavorské vdoleèky s povidly

KØIŠŤÁL
260KÈ / OSOBA

Káva, èaj, minerální voda Mattoni, ovocný juice, èerstvé ovoce, plnìný croissant s rybou,
olivami a anèovièkami, vanilkový krém s èokoládovou oplatkou

DIAMANT
320KÈ / OSOBA

Káva, èaj, voda s citrusy, minerální voda Mattoni, ovocný juice, sortiment Coca-Cola,
døevorubecký chléb s uherským salámem, croissant s meruòkovou marmeládou, èerstvé ovoce
s mátou, masová delikatesa

VITAL
320KÈ / OSOBA

Káva, èaj, voda s citrusy, 0,1l fresh juice, 0,2l zeleninový juice, èerstvé ovoce, ovocný jogurt,
smoothie

KANAPKY S RÙZNOU NÁPNÍ
35KÈ / KS

Náplnì slaná a sladká varianta se mìní na každý coffeebreak.



GASTRONOMIE -
RAUT / 850KÈ / 15+ OSOB
PØEDKRMY 50 g /OSOBA

Carpaccio z èervené øepy, oøechy a kozím sýrem

Kachní paštika s jatýrky a ovocným èatní

Hovìzí tatarák s topinkami

Telecí rostbíf s pikantní majonézou

Variace sýrù s ovocem

HLAVNÍ CHODY 350 g/OSOBA

Vepøová panenka na tymiánu s telecím sosem

Kuøecí prsíèka na grilu s liškovou omáèkou

Filátka z ryby dne s olivovou tapenádou

Hovìzí na vínì Madeira a koøenová zelenina

Kuøecí stehýnka na špízu v chilli omáèce

PØÍLOHY 300 g/OSOBA

Gratinované brambory s parmazánem

Malé brambùrky s bylinkami

Grilovaná zelenina s pestem

Èerstvé peèivo

SALÁTY 150 g/OSOBA

Ledový salát s krutony a dresingem

Rajèátka s pestem

Mladý špenát, okurky, øedkvièky a brambùrky

DEZERTY 50 g/OSOBA

Èerstvé ovoce

Sýrový dort z mascarpone a zakysané smetany

Èokoládová pìna s ovocem

Koblížky s nugátem

Vanilkový krém s malinami



GASTRONOMIE -
RAUT / 1250KÈ / 15+ OSOB
PØEDKRMY 70 g /OSOBA
Husí játra s cibulovou marmeládou
Seleèí peèínka v sušené šunce se švestkami
Uzená kachní prsa na tøešòovém kouøi s višnìmi
Marinovaný losos s maracujou a koriandrem
Uzený hovìzí jazyk s pikantní omáèkou
Terinka foie gras s ovocným èatní
Grilované chobotnice s olivami a parmazánem

HLAVNÍ CHODY 370 g/OSOBA
Hovìzí steak na barevném pepøi
Zvìøinové ragù na vínì Marsala
Jehnìèí kolínko na sušeném ovoci
Vepøová peèínka na liškách
Ryba dne v másle peèená v alobalu s bylinkami
Kuøecí prsíèka v medové omáèce

PØÍLOHY 300 g/OSOBA
Malé brambùrky se šalotkou
Gratinované brambory s parmazánem
Vídeòský knedlík
Grilovaná zelenina s tapenádou

SALÁTY 150 g/OSOBA
Peèená rajèata s pestem
Mladý špenát s bylinkovými krutony
Èerstvá zelenina s parmazánovým dresingem
Øímský salát se slaninou

DEZERTY 70 g/OSOBA
Èerstvé ovoce s mátou
Variace sýrù se sušeným ovocem a oøechy
Mousse z belgické èokolády
Sýrový dort z ovèího sýra s mangem
Marinovaný ananas s mojito
Pomeranèová pìna s mascarpone



K relaxaci Vám i Vašim svatebním hostùm slouží hotelové wellness centrum s finskou saunou, 

whirlpool a rozmanitou nabídkou masáží, zábalù a relaxaèních koupelí. 

ANDÌLSKÝ ZÁBAL (doba trvání 90 MINUT, 1 450,-)

Bìhem 90ti minut prožijete úèinnou harmonizující proceduru zaèínajíc setøením celodenních starostí z povrchu 
tìla(oèista teplou vodou). 

Následující lehká olejová masáž rozproudí novou energii v krvetoku Vašich cest a peelingova sùl pøipraví póry k 
novým výzvám. Pro uvìdomìní tady a teï si odpoèinete v textilním zábalu medového tìlového
másla vyživujíc pokožku v teple uvolnìní.

WELLNESS



Aby Vaše svatební pøípravy probìhly co možná nejklidnìji, rádi Vám pomùžeme s jejich 

organizací. Zajistíme kvìtiny pro svatebèany i kvìtinovou výzdobu stolu nebo obøadního 

místa, fotografa, doprovodnou kapelu nebo veèerní zábavný program. Nevìsta jistì ocení 

komfort v podobì vizážistky èi kadeønice, které ve svatební ráno pøijdou pøímo na hotelový 

pokoj a mohou se Vám i ostatním dámám plnì vìnovat.

Velmi èasto využívanými službami jsou také catering na místì obøadu nebo efektní pøíjezd 

nevìsty na svatební místo v luxusním Rolls Royce.

SLUŽBY, KTERÉ PRO VÁS ZAJISTÍME



Historické mìsto Tábor nabízí mnoho zajímavých míst pro svatební obøad. V bezprostøední 

blízkosti hotelu jsou èasto využívány prostory Gotického sálu, krásného Dìkanského kostela 

Promìnìní na hoøe Tábor, poutního kostela Klokoty nebo Kotnovské vìže. V letních mìsících 

jsou pak oblíbené venkovní prostory zahrad Velký Šanc.

Také okolí mìsta nabízí mnoho míst pro krásný svatební obøad, mezi nejoblíbenìjší patøí 

napøíklad Benešova vila, klášter v Milevku, Bechyòská klášterní zahrada, zámek Èervená 

Lhota, hrad Zvíkov, zámek Konopištì, zámek Jemništì nebo zámek Hluboká nad Vltavou.

MÍSTA PRO SVATEBNÍ OBØAD
V TÁBOØE I JEHO OKOLÍ



Inspirujte se svatbami, které jsme v hotelu Nautilus uspoøádali:

FOTOGALERIE PRO INSPIRACI



Pokud máte zájem o osobní schùzku ohlednì uspoøádání Vaši svatby v hotelu Nautilus, 

pøedbìžnou kalkulaci nebo jakékoli další informace, kontaktujte prosím pøímo managera hotelu:

Veronika Šedivá - Sales Manager 

mobilní telefon: +420 734 749 574 

e-mail: sales@hotelnautilus.cz

KONTAKT



HOTEL NAUTILUS

Žižkovo námìstí 20 • 390 01 Tábor

tel.: +420 380  900 900 • fax: +420 380 900 999

e-mail: info@hotelnautilus.cz • www.hotelnautilus.cz




