
 
                              Ceník svatebního fotografování Studia LORA 
Cena balíčků je stanovena podle rozsahu fotografovaného dění, nikoliv podle přesného času 
stráveného na svatbě. 
 
Balíček SVATEBNÍ OBŘAD – zahrnuje focení příjezdu na obřad, průběhu obřadu, skupin 
svatebčanů a portrétů novomanželů. 
Výsledných cca 200* upravených fotografií dostanete uložené v plném rozlišení na USB flash 
disku, v menším rozlišení budou také umístěné do webového alba, kde si je můžete prohlížet 
a případně stahovat a sdílet. Dostanete také 10 ks vytištěných fotografií 13x18 cm dle Vašeho 
výběru, to vše v ozdobném obalu. 
Cena tohoto balíčku je 6000 Kč. 
  
Balíček SVATEBNÍ OBŘAD A HOSTINA – zahrnuje focení příjezdu na obřad, průběhu obřadu, 
skupin svatebčanů, portrétů novomanželů a dále focení hostiny, krájení dortu a prvního 
tance. 
Výsledných cca 300* upravených fotografií dostanete uložené v plném rozlišení na USB flash 
disku, v menším rozlišení budou také umístěné do webového alba, kde si je můžete prohlížet 
a případně stahovat a sdílet. Dostanete také 15 ks vytištěných fotografií 13x18 cm dle Vašeho 
výběru, to vše v ozdobném obalu. 
Cena tohoto balíčku je 10000 Kč. 
  
Balíček PŘÍPRAVY, SVATEBNÍ OBŘAD A HOSTINA – zahrnuje focení dopoledních příprav 
nevěsty, příjezdu na obřad, průběhu obřadu, skupin svatebčanů, portrétů novomanželů a 
dále focení hostiny, krájení dortu a prvního tance. 
Výsledných cca 400* upravených fotografií dostanete uložené v plném rozlišení na USB flash 
disku, v menším rozlišení budou také umístěné do webového alba, kde si je můžete prohlížet 
a případně stahovat a sdílet. Dostanete také 20 ks vytištěných fotografií 13x18 cm dle Vašeho 
výběru, to vše v ozdobném obalu. 
Cena tohoto balíčku je 13000 Kč. 
  
Balíček OD RÁNA AŽ DO VEČERA – zahrnuje focení dopoledních příprav nevěsty, příjezdu na 
obřad, průběhu obřadu, skupin svatebčanů, portrétů novomanželů, focení hostiny, krájení 
dortu, prvního tance a zábavy až do cca 22. hodiny. 
Výsledných cca 500* upravených fotografií dostanete uložené v plném rozlišení na USB flash 
disku, v menším rozlišení budou také umístěné do webového alba, kde si je můžete prohlížet 
a případně stahovat a sdílet. Dostanete také 30 ks vytištěných fotografií 13x18 cm dle Vašeho 
výběru, to vše v ozdobném obalu. 
Cena tohoto balíčku je 15000 Kč. 
 
 
Samozřejmostí je předsvatební informační schůzka, na které se vzájemně seznámíme a 
upřesníme detaily svatebního dne a průběhu fotografování. 
 
Při focení mimo Sušici účtujeme dopravné 6Kč/km. 
 
Nejsme plátci DPH. 
 



*Počet upravených fotografií je orientační a je u každé svatby různý v závislosti na dění na 
svatbě, počtu hostů, počasí a pod. 
 
Pro závaznou rezervaci termínu svatebního fotografování vyžadujeme zaplacení rezervačního 
poplatku 2000 Kč, tato částka bude odečtena z celkové ceny za uskutečněné fotografování. 
 
Studio LORA, T.G.Masaryka 184, Sušice, tel. 728 206 316 


