Konferenční a společenské akce
v

Hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou

Hotel Podhrad v Hluboké nad Vltavou je ideálním místem pro uspořádání konferenční nebo společenské akce.
Svěřte se do rukou profesionálů, spolehněte se na kvalitní hotelové zázemí a vychutnejte si skvělou gastronomii.

Atrak vní des nace

Proč právě k nám?

Kvalitní infrastruktura

Zkušený a profesionální tým

Ubytování, konference i stravování pod jednou střechou
Kvalitní hotelové a restaurační služby úrovně 4 hvězdiček

Wi-Fi zdarma

Parkování na monitorovaném parkoviš zdarma

Pro úspěšnou realizaci vaší konferenční nebo společenské akce zajistíme:
Reprezenta vní prostory s kapacitou dle uspořádání
· Hlavní sál s kapacitou až 60 osob
· Restaurace s kapacitou až 50 osob
· Salonek s kapacitou až 30 osob
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Výhody – příjemné prostředí, klima zace, denní světlo, přímé propojení s hotelem a kuchyní,
navazující venkovní terasa a vnitřní atrium

Konferenční technika
· Dataprojektor, plátno, DVD přehrávač, flipcharty
· Rádi a ochotně pomůžeme s přípravou, instalací a obsluhou všech technických zařízení
· Bezdrátové Wi-Fi připojení v jednacím sále, restauraci i na pokojích

Zajištění cateringu
· Coﬀee breaky

· Menu

· Rauty

· Catering vám rádi sestavíme na míru

Ubytování ve 4* kvalitě
· 167 lůžek v 70 pokojích a 4 apartmánech
· Wellness s bazénem s pro proudem,
whirlpool, sauna a infrasauna
· Wi-Fi zdarma
· Parkování na monitorovaném parkoviš
zdarma
· Snídaně v ceně

Doprovodný program
Prohlídka zámku Hluboká, golf, degustace piva v místním pivovaru Hluboká, prohlídka Zoo Ohrada,
prohlídka lihovaru v Poněšicích, bowling, tenis, adrenalinové lanové centrum, cykloturis ka,
jízda na koni a mnoho dalších ak vit.

Rádi vám připravíme nabídku na vaši plánovanou konferenční nebo společenskou akci.

Obraťte se na nás pro detailnější informace

Ceník
Každá akce je jedinečná a my vám rádi připravíme individuální nabídku na míru. Obraťte se na nás
s detaily plánované akce a s jakýmkoliv vaším přáním. Bude nám c , pokud si jako des naci vaší
příš konference, oslavy, párty nebo školení vyberete právě nás.
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www.hotel-podhrad.cz

Náměs Čsl. armády 30

Tel.:

+420 387 983 690

373 41 Hluboká nad Vltavou

Fax:

+420 387 983 693

Czech Republic

E-mail:

recepce@hotel-podhrad.cz

