Půjčovna lodí Vlastní přístav ❖ Kvalitní a skoro nepotopitelné francouzské kanoe
DAG Ardechois známé take jako „Banán“ ❖ Vodní šlapadla ❖ Rafty ❖ Pramice ❖ Úsekové
plavby skupin s instruktorem Půjčovna horských kol V okolí mnoho cyklostezek ❖
Malebná krajina ❖ Bezprostřední blízkost řeky Sázavy Půjčovna rybářského vybavení Rybářské pruty ❖ Rybaření na řece Sázavě ❖ Adrenalinové sporty ❖ Paintball ❖
Jízda hummrem s instruktorem ❖ Půjčovna čtyřkolek ❖ Jízda s UNC (kolový nakladač)
s instruktorem, nakládání překládání břemen Dále možnost zapůjčení Stolní tenis ❖
Líný tenis ❖ Badminton ❖ Petanque ❖ Připravujeme tenisový kurt a dráhu pro čtyřkolky

❖
❖
❖
❖

Kaliště

enice

restaurace ❖ vinárna
školící centrum
svatby ❖ rodinné oslavy
podnikové večírky

Poddubí

➠

Chocerady
Hvězdonice

GPS souřadnice:
49°52'24.492''N
14°45'56.300''E

Komorní
Hrádek

Poddubí 55, 251 65 Ondřejov, Praha-východ
+420 733 356 850, +420 603 543 629
www.penzion-nazamecku.cz

hotel • penzion • školící
a relaxační centrum

hotel•penzion• školící a relaxační centrum

Cena zahrnuje:
❖

občerstvení po dobu trvání akce

			

(snídaně, 2x coffee break, oběd)

❖

organizační a produkční přípravu akce

❖

náklady na lektora

❖

školící materiály

❖

pronájem školících prostor

			
❖

vč. technického vybavení
odpolední aktivity dle výběru z naší nabídky

Hotel • Penzion • Školící a relaxační centrum Na zámečku

Cena jednodenní akce pro deset osob........................ 0000 Kč

můžete využít i jako zázemí pro konání školících a vzděláva-

Cena jednodenní akce pro dvacet osob...................... 0000 Kč

cích akcí pro firmy. Nabídka prostor restaurace, vinárny a sa-

Cena dvoudenní akce pro deset osob.......................... 0000 Kč

lonku je rozšířena o možnosti zapůjčení špičkové projektové

Cena dvoudenní akce pro dvacet osob....................... 0000 Kč

techniky. Na Vaši firemní akci zajistíme cateringové služby.
Hlavní sál nabídne prostor pro 70 osob, menší 20 osob.

Cena nezahrnuje:

Dále je zde malý Prezident salonek pro 6 osob např. pro

❖

jiné aktivity hotelu

diskrétní jednání vedení. K dispozici je navíc velká televize,

❖

dopravu účastníků

kterou lze propojit též s projektorem a tabulí.

❖

alkoholické nápoje

Pokoje jsou moderně a stylově vybavené s možností

❖

večerní program

Lokalita:

internetového připojení. V celém areálu je síť WIFI.

Poddubí, cca 35 km od Prahy, směr Brno

Kapacita ubytování 20+8 lůžek. 2 dvoulůžkové pokoje, 2 třílůž-

Web: www.penzion-nazamecku.cz

kové pokoje, oddělené postele, 2 koupelny na patře.

❖

bowling

Email: nazamecku.provoz@seznam.cz

3 apartmány, oddělené postele, vlastní koupelny, tv.

❖

saunu

+420 733 356 850, +420 603 543 629

Součástí areálu je i velká parkovací plocha.

❖

návštěvu posilovny

❖

masáže

Obecná specifikace:

❖

tenisový kurt

Představujeme Vám nově vybudovaný Hotel • Penzion •

❖

paintball

Školící a relaxační centrum • nacházející se v turisticky

❖

jízdu na koních či v kočáře

lákavé lokalitě Posázaví a přesto v blízkosti Prahy.

❖

čtyřkolky

Relaxace u nás začíná komfortním ubytováním a rozšiřuje

❖

zapůjčení kol

Na vyžádání možnost zorganizovat:

se o vynikající domácí kuchyni a plno možností pořádání
akcí a volnočasových aktivit. V teplých měsících Vás pozveme

Proč doporučujeme:

na grilování, či kdykoliv v průběhu roku do vinotéky a grilo-

❖

Blízko od Prahy, snadná dostupnost z D1

vací věže.

❖

Ideální pro menší i větší týmy

