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PRONÁJEM KONGERSOVÝCH SÁLŮ, JEDNACÍCH SALONKŮ A DALŠÍCH  PROSTOR   

KONGRES 1,  KAPACITA  MAX  120 LIDÍ ( 132 m2  , 12mx11m) 

KONGRES 2 , KAPACITA  MAX  100 LIDÍ ( 153 m2 , 9mx17m) 

 

SALONEK 1 – STANDARD , KAPACITA MAX 30 LIDÍ (48m2, 8mx6m) 

SALONEK 2 – STANDARD , KAPACITA  MAX 30 LIDÍ ( 48m2, 8mx6m) 

SALONEK 3 – SUPERIOR , KAPACITA  MAX  10 LIDÍ 

SALONEK  - TENISOVÝ KLUB  , KAPACITA  MAX 30 LIDÍ (50m2, 10mx5m) 

 

TENISOVÁ HALA PEVNÁ  

Kromě standartního pronájmu tenisových kurtů  lze využít  pro soukromé nebo firemní 

sportovní utkání , jako konferenční sál pro max cca 2000 osob, jako předváděcí či školící 

místnost, teambuilding, koncert,  

 CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 

 

TENISOVÉ KURTY VENKOVNÍ  7 X  

Kromě standartního pronájmu tenisových kurtů , lze využít pro soukromé či firemní zápasy a 

turnaje, v prostorách tenisových kurtů se nachází sportovní bar, klubovna, grilovací terasa 

s posezením , terasa s opalovacími lehátky a venkovní sprcha  

CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 

CELÝ TENISOVÝ AREÁL  

Kromě standartního pronájmu tenisových  kurtů , lze využít pro soukromé či firemní zápasy, 

turnaje, konference, prezentace, školení, semináře, koncerty , módní přehlídky… 
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 v zimě pevná hala, nafukovací hala  

CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 

BOWLINGOVÉ  CENTRUM S BAREM , KAPACITA MAX 80 OSOB  ( 2 DRÁHY )  

Kromě standartního pronájmu bowlingových drah , lze využít jako společenský prostor pro 

soukromé firemní akce, večírky, teambuildingy, narozeninové oslavy…lze propojit se 

squashovým centrem  

CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 

 

SQUASHOVÉ CENTRUM S BAREM , KAPACITA MAX 80 OSOB  ( 4 KURTY ) 

Kromě standartního pronájmu squashových kurtů , lze využít jako společenský prostor pro 

soukromé firemní akce, večírky, teambuildingy, narozeninové oslavy…lze propojit 

s bowlingovým centrem  

CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 

 

GOLFOVÁ HALA, KAPACITA MAX 400 OSOB 

 Kromě standartního pronájmu golfu( driving , putting, simulátory) , lze využít pro 

konference, školení, soukromé oslavy a sportovní akce  

CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou 

GOLF VENKOVNÍ    

Kromě standartního pronájmu golfu ( driving, green ), lze využít pro venkovní oslavy, party, 

teambuildingové akce, koncert, festival….., 

 CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 
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RESTAURACE , KAPACITA MAX 130 OSOB  

Kromě standartního posezení v restauraci nebo na lobby baru, lze pronajmout pro soukromé 

či firemní akce, školení, snídaně, obědy, večeře, narozeninové akce, tiskové konference. Jídla 

připravíme na objednávku nebo z našeho jídelního lístku, připravíme rauty dle Vašich 

požadavků.  

CENA ZA PRONÁJEM : individuálně dohodou  

Občerstvení , obědy, večeře, nápoje i s obsluhou zajistíme. 

PRONÁJEM CELÉHO SPORTOVNÍHO A KONGRESOVÉHO RESORTU VČETNĚ  UBYTOVÁNÍ  

můžete si pronajmout jakýkoliv z výše zmíněných prostor, případně všechny, spolu 

s ubytováním v našem 4 hvězdičkovém hotelu. Kapacita je 45 pokojů. 

 

 

PARKOVÁNÍ :  

garážové stání ( 300,- Kč /den nebo 150,- Kč/ půlden ) 

parkování před hotelem na placené zóně ( parkovací automat) 

pro hromadné parkování na našem vyhrazeném parkovišti cena 9 000,- Kč/ den, max 

kapacita cca 50 aut 

parkování pro autobusy 800,- Kč/den/1 místo, max kapacita 2 autobusy nebo 10 osobních 

aut 

 

Storno podmínky zarezervovaných akcí : 
zrušení 14 dní před akcí - 0% storno poplatek, týden před akcí - 50% storno poplatek, 3 -2 dny před akcí - 70% storno 
poplatek, 1 den před a den realizace akce  - 100% storno poplatek. 
 Poplatek se vypočítává z celkové plánované ceny ( nájem, občerstvení atd). 

 

 

  

 


