Slečno Vyrtychová,
musíme Vám vřele poděkovat za perfektně zorganizovanou svatbu u vás na zámku. Nečekala
jsem, že vše tak dobře dopadne, že budou všichni svatební hosté maximálně spokojeni a to i
můj otec, který má stále nějaké připomínky, tak i ten nic nenamítal a byl překvapený celkovou
atmosférou, pohostinností a organizací.
Všichni pozvaní hosté byli nadšeni, spokojeni a pěli jen samou chválu. Samozřejmě i my
(novomanželé) jsme byli potěšeni, jak vše klapalo. Organizace, výzdoba sálů, salónku,
květinová výzdoba, kytice, občerstvení, personál, ubytování, prostě všechno bylo v nejlepším
pořádku a to hlavně Vaší zásluhou a zásluhou vedení a také a to je taktéž důležité - výběrem
personálu, který byl ve všem nápomocný počínaje dam v šatně, na recepci, číšníků, servírek,
kuchaře až po pana vedoucího.
Ještě jednou děkujeme.
S pozdravem
novomanželé Vosáhlovi

Dobrý den pane Jeleňáku,
omluvte prosím manžela za prodlevu s odpovědí na Váš email. Aktuálně má studijní volno, tj. pohybuje se pouze na
soukromém emailu a proto Vám neodpověděl již dříve sám.
Ohňostroj a související veškeré technické zázemí, i s tím spojené osvětlení atd. pro nás zajišťoval pan Petr Hlavsa +420 603
520 886.
Děkujeme za naprosto skvělou spolupráci Vás osobně i zámku Libllice, Vaši profesionalitu a ochotu a především díky tomu
se také svatba vydařila nad naše očekávání :-) Opravdu velké díky!
S pozdravem
M. Ambrusová

Michaela Ambrusová
________________________________________________

Česká spořitelna, a.s.

Milá paní Bürgelová, milý pane Jeleňáku,
chtěla bych vám mockrát poděkovat za skvělý servis a bezvadné služby, díky nimž budeme na
naše 4. 9. vzpomínat velmi rádi a Liblicím určitě zůstaneme věrni...
Budeme vás všude chválit a doporučovat :-) Opravdu mockrát děkujeme za pomoc.
Předem děkuji také za zaslání faktury k doplacení zbytku peněz za obřad a služby.
V sobotu ráno jsem na recepci (dle domluvy) nechala vouchery SSČ ve výši 2000 Kč.
S přátelským pozdravem
Květa Menclová (Zemanová)

Vážená paní Gärtnerová,
moc Vás zdravím a jelikož jsme již vybrali místo naší svatby, chci Vás hned informovat, aby
jsme Vám neblokovali termíny pro jiné nevěsty. Rozhodli jsme se pro jinou lokalitu než
Liblice, nicméně tímto Vám chci poděkovat za skvělou spolupráci a vřelý přístup!!!Liblice
jsou opravdu nádherné místo, ke kterému jsme se dostali zcela náhodou a moc nás potěšilo, že
u nás v republice takové nádherné objekty máme!!!I když Liblice nevyužijeme na svatbu,
určitě se přijedeme podívat při nějaké jiné příležitosti. Přeji Vám i celému týmu mnoho
úspěchů, spokojených klientů a hodně poptávek (pracuji v hotelu na obchodním oddělení, tak
vím jak jsou cenné :-)).
Zamluvené termíny byly 4.6. a 25.6.2011 oboje ve 13:30
Jsem s pozdravem,
Pavla Hrabalová

Dobrý den, paní ředitelko,
chtěli bychom s manželem moc poděkovat za krásnou svatbu v Liblicích. Byla
výborně připravená, Nikol byla vždy ochotna plnit jakékoli naše výmysly a byla vůbec
velmi trpělivá :-)
Také chválíme pana technika (jehož jméno bohužel nevíme), který instaloval plátno,
spolu s Nikol zaclonil okno, aby bylo něco vidět, a taky nám ochotně pustil, jak bude
znít námi vybraná hudba při obřadu.
Svatební hosté byli nadšeni a obě moje neteře prohlašují, že jestli se někdy budou
vdávat, tak jedině v Liblicích. :-)
Takže díky za profesionální přístup i celého personálu. Liblice budeme všem
doporučovat.
Mějte se hezky
Gabriela Cihlářová
PhDr. Gabriela Cihlářová (bývalá Bobková)
editorka, vedoucí vydání
Redakce zpravodajství
Česká televize

Vážená paní ředitelko,vážený pane řediteli,
níže přeposílám zprávu od sl.Baďurové,která měla svatbu dne 11.9.2010,jsem ráda,že vše
proběhlo v pořádku,prosím přetlumočte mé obrovské dík obsluhujícímu personálu.
Děkuji a přeji hezký den

Dobrý večer,
Ještě jednou za vše moc děkujeme!!! Večer, ubytování, snídaně, vše proběhlo úžasně a byli
jsme nejen my obrovsky nadšeni.
Bylo to opravdu jako v pohádce, jen nevím, jestli to bylo výchovné, protože takovou svatbu
by mi nevadilo mít klidně každý rok :-)
Opravdu ještě jednou za vše mooooc děkujeme a věřím, že se ještě potkáme.
S přátelským pozdravem
Kateřina Baďurová / Janků :-)

Vážená slečno Bürgelová,
dovolte mi, abych Vám jménem svým a jistě i jménem novomanželů Marcelky a Honzíka a
všech spokojených svatebních hostů (a jiní než spokojení tam nebyli!) poděkoval za perfektní
organizaci, úžasnou profesionalitu a vlídné a příjemné vystupování jak z Vaší strany, tak i od
celého personálu vašeho nádherného zámku. Byli jsme nadšeni nejen zátiším, které jste pro
svatbu vytvořili, ale i kvalitou jídel, obsluhy, ubytování a všech ostatních doprovodných
služeb. Tak si představuji práci profesionálů, kteří jsou si vědomi, že nejen prodávají, ale také
poskytují službu zákazníkovi. A vy jste do toho popravdě vnesli ještě něco navíc.....
Děkuji ještě jednou a těším se zase někdy nashledanou.

S díky a srdečným pozdravem
Olin Špidla

