Hotel Berg****
Staré Splavy

Kongresová nabídka
ceník 2016

Pronájmy prostor
Pronájem Kongresového multifunkčního sálu základní varianta školení 85 klientů

2.500 Kč / 4 hodiny
4.000 Kč / den

Pronájem baru Melodie (s tanečním parketem a barem)

2.000 Kč / hodina
5.000 Kč / den

Pronájem klubového prostoru La Salon

1.800 Kč / 2 hodiny
4.000 Kč / den

Pronájem restaurace – nová část „NEW“

1.800 Kč / 2 hodiny
4.000,-/ den

Pronájem restaurace – část „OLD“

4.000 Kč / den

Pronájem privátní wellness

nabídka dle počtu
osob

Kongresové služby
Ozvučení, bezdrátový mikrofon

500 Kč / den +++

Projektor (Kongresový sál, nebo Melodie)

1000 Kč / den +++

Notebook

500 Kč / den

Flipchart bez papíru

zdarma

Arch papíru do flipchartu

15 Kč

Pronájem privátní wellness

nabídka dle počtu
osob

Kopírování černobílé / barevné (strana)

3 Kč / 6 Kč

Hotelový technik

250 Kč / hod.

Parking střežené parkoviště

100 Kč / den

Parking v areálu

zdarma

Úschovna zavazadel a materiálu

400 Kč / den

Bezdrátové připojení k internetu (WiFi)

zdarma

Změna dispozice Kongresového sálu

1.000 Kč

(+++ nutné zaškolení a předání a převzetí technikem)

Ceny ubytování pro firemní akce

(ceny bez rozdílu typu pokoje a bez možnosti výběru)

V hlavní sezóně (13.6.–15.9. a 16.12.–12.1.) 1.200 Kč na osobu při obsazenosti pokoje dvěma osobami,
při obsazenosti pouze jednou osobou účtujeme za pokoj částku 1.400 Kč. (další osoba 800 Kč)

Ve vedlejší sezóně (4.1.–12.6. a 16.9.–22.12.) 1.100 Kč na osobu při obsazenosti pokoje dvěma osobami, při
obsazenosti pouze jednou osobou účtujeme za pokoj částku 1.300 Kč. (další osoba 900 Kč)

Výjezdní kongresové balíčky
Pro akce s více jak deseti účastníky bez ubytování s výběrem gastronabídky.

Výjezdní kongresový balíček „Porada“
cena pronájmu
+ coffee break
+ oběd
doba pronájmu

100 Kč / osoba
výběr z varianty 80/100/150 Kč
výběrem z varianty 150/210/240 Kč
maximální délka trvání akce čtyři hodiny

Výjezdní kongresový balíček „Celodenní“
cena pronájmu
+ coffee break
+ oběd
doba pronájmu
bonus

380-540 Kč / osoba

150 Kč / osoba
výběr z varianty 80/100/150 Kč
výběr z varianty 150/210/240 Kč
maximální délka trvání akce osm hodin
prohlídka Ringolandu vč. filmové projekce

Výjezdní kongresový balíček „Celodenní s večeří“
cena pronájmu
+ coffee break
+ oběd
+ večeře
doba pronájmu
bonus

330-490 Kč / osoba

150 Kč / osoba
výběr z varianty 80/100/150 Kč
výběrem z varianty 150/210/240 Kč
výběr z varianty 290/390/490 Kč
maximální délka trvání akce osm hodin
prohlídka Ringolandu vč. filmové projekce

Rezervace a stornopoplatky dle VSP HOTELU BERG.

670-1.030 Kč / osoba

