Cenová nabídka na pořádání firemních akcí pro rok 2006
1. Ubytování :
Celkem nabízíme 7 dvoulůžkových,7 dvou až třílůžkových pokojů, u některých je možnost
přistýlek. Apartmá / suity nabízíme dvě, jedno je dvoulůžkové - A, druhé třílůžkové - B a na
obou je možno připravit přistýlky. Celkem maximální počet s přistýlkami 47.
Jednolůžkový pokoj
770,-Kč
Apartmá A
1.290,-Kč
Dvoulůžkový pokoj
1.150,-Kč
Apartmá B
1.910,-Kč
Třílůžkový pokoj
1.700,-Kč
Přistýlka
450,-Kč
Hotel je po celkové rekonstrukci v roce 2002 nově zařízený a v roce 2004 byl společnosti
přidělen klasifikační znak „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České
republiky“ pro kategorii Hotel, třídy *** standard. TV, SAT, WC se sprchovým koutem,
telefon, možnost připojení k Internetu na pokoji. Na recepci je možné využít fax, kopírku,
trezor a trezorovou skříň. Recepce dále zajišťuje prodej upomínkových předmětů a toaletních
potřeb. Uzavřené hotelové parkoviště je samozřejmostí.
2. Školící místnost a ostatní prostory k pronajmutí:
Jedná se o nekuřáckou místnost pro 20 osob v 1.patře penzionu, umístěnou odděleně od
ostatního restauračního provozu s vlastním sociálním zařízením. Vybavena může být dle
Vašich požadavků, např. tabulí flippchart, TV a videorekordérem, či dataprojektorem.
Ceník za pronájem audio a video techniky je k dispozici na recepci.
Pokud by se jednalo o neformální zasedání, můžeme poskytnout salonek pro 20 osob,
formanku pro 40 osob, nebo klimatizovanou restauraci s dataprojektorem, televizí a
ozvučením pro 50 osob.
Sazby za pronájem:
1/ školící místnost, včetně DPH a základního vybavení(flippchart, TV)
2.500 Kč
2/ formanka, včetně DPH a obsluhy
4.500 Kč
3/ restaurace, včetně DPH a obsluhy
9.500 Kč
Dále v rámci školení nabízíme možnost coffeebreaku. Cena je kalkulována dle požadavků
zákazníka, v rozmezí od 40 do 80,-CZK za osobu.
Nabízený sortiment: káva, čaj, minerální vody, ovocné šťávy, ovoce, sladké pečivo, obložené
chlebíčky a sendviče, nebo sestavíme složení na přání zákazníka.
3. Stravování :
Snídaně v ceně ubytování, v rámci výběru ze snídaňového lístku. Obědy, výběrem z denního a
stálého jídelního lístku. Večeře, výběr ze stálého jídelního lístku.
Je možné také dohodnout jednotné menu, nebo výběr na místě z několika druhů sestavených
menu dle přání zákazníka. Možnost polopenze a plné penze.
Kompletní stálý jídelní lístek s cenami je k dispozici na našem webu, nebo zašleme e-mailem.
4. Sportovní vyžití a trávení volného času:
Minigolf, cyklistika, stolní fotbal, elektronické šipky, v případě letního počasí koupání
v nedaleké řece Jizeře. Tenis, stolní tenis a půjčení kol doporučujeme objednat předem.
Minigolf
40,-CZK 1 osoba / 90 minut
Půjčení kola
80,-CZK 1 osoba / 60 minut, celý den 400,-CZK
Dále můžeme zajistit rezervaci bowlingu, bazénu, dopravu osob a další služby pro uspokojení
potřeb našich hostů, nevyjímaje objednání živé hudby, hostesek, moderátorů a bavičů.
Fotogalerii, nebo virtuální procházku objektem můžete shlédnout na našem webu, níže
uvedeném.
V případě dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na níže uvedených číslech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vratislav Čeněk
gsm: +420 602 206 626 restaurace: 00420 326 998 131 recepce: 00420 326 998 111 formanka: 00420 326 998 130 fax: 00420 326 998 135
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