Sportovní areál Harrachov a.s.
Hotel Skicentrum & Sporthotel Rýžoviště
Harrachov 324, 512 46 Harrachov
www.hotelskicentrum.cz , e-mail: hotel.skicentrum@seznam.cz

CENÍK KONFERENČNÍCH SLUŽEB
CENY PRONÁJMŮ SÁLŮ A SALÓNKŮ:
Jedná se o orientační ceny – Kč/1hod. V případě větších akcí a vícedenních akcí
stanovíme paušální částku za pronájem prostor.
Salonek double
Salonek malý
Salonek

500,200,300,-

Ceník konferenčního vybavení a služeb:
Ozvučení:
Mobilní ozvučení sálu
CD přehrávač

1.000,- Kč/den
300,- Kč/den

Projekční technika:
Dataprojektor
Barevný televizor ploch. obraz.
DVD přehrávač
Videorekordér
Plátno

1.500,- Kč/den
500,- Kč/den
500,- Kč/den
300,- Kč/den
300,- Kč/den

Ostatní technika:
Flipchart + papír Služby:
Fotokopie A4
Fotokopie A3

400,- Kč/den
ZDARMA
ZDARMA

CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ceny za ubytování jsou u konferenčních a podobných akcí stanovovány individuálně
s ohledem na termín, požadavky a celkový objem čerpaných služeb
Cena od 455,- Kč osoba/noc se snídaní
Součástí vybavení pokoje je minerálka, košíček ovoce, dezert

Snídaně je podávána formou bufetových stolů s nabídkou teplých a studených jídel a
nápojů

STRAVOVACÍ SLUŽBY:
Drobné občerstvení při jednání:
Minerální voda
Nealkoholické nápoje (z nabídky firmy Kofola)
Káva, cukr, mléko
Čaj dle výběru, cukr, citron

25,- Kč
28,- Kč
28,- Kč
25,- Kč

Zvýhodněná nabídka při kongresových akcích:
Coffee break I (káva, výběr čajů, minerální voda)
50,- Kč
Coffee break II (káva, výběr čajů, minerální voda, 2ks oblož. chlebíček) 80,- Kč
Coffee break III (káva, výběr čajů, minerální voda, dezert, ovoce)
80,- Kč
Coffee break IV (káva, výběr čajů, minerální voda, juice, dezert, ovoce) 110,- Kč
a další varianty dle naší nabídky a přání zákazníka
Obědy
Bufetový stůl – pro skupiny od 20-ti osob
Finger buffet – sendviče, kanapky, minidezerty, apod.
Menu

od 190,- Kč/os.
od 95,- Kč/os.
od 110,- Kč/os.

Večeře
Galavečeře
Raut - lze uspořádat v několika variantách

od 250,- Kč/os
od 290,- Kč/os.

Grilování
Nabídka grilování telátek, selátek, krocanů a jehňat je určena především pro větší
skupiny osob.
Cena – od 250,- Kč/os.
Cena u grilovaných mas se řídí konkrétním výběrem dle požadavku klienta.
Uvedené cenové varianty a možností stravování jsou pouze informativní,
vše je vždy upraveno podle zadání klienta

Ostatní služby
Outdoorové aktivity
V případě zájmu o outdoorové aktivity a podobné programy jsme schopni ve
spolupráci s našimi partnery zajistit program šití přímo na míru dle zadání klienta.
Výhodou je možnost využití pozemků vhodných pro tyto aktivity, které jsou v okolí
našich objektů a možnost realizace takovýchto akcí bez omezení vyplývajících
z polohy v rámci KRNAP.
Celoročně možnost zvýhodněných jízd sedačkovou lanovkou, v zimním období
celých skipasů.
Programy na míru
1. Výlet na kolech s výjezdem lanovkou na vrchol Čertovy hory spojený s piknikem
tamtéž, případně může následovat sjezd z vrcholu a piknik může být uspořádán
přímo na skokanských můstcích s nádherným výhledem na celý Harrachov a okolí.
2. zapůjčení motokár, které mají registraci a je možno s nimi jezdit po běžných
komunikacích, výjezd do okolí. Současně je program pro účastníky zpestřit tím, že se
motokáry přistaví mimo území Harrachova a odtud se pojede na místo
3. Další aktivity dle zadání, časového harmonogramu a počtu účastníků připravíme
přímo na míru

Kapacita
Hotel Skicentrum
34x dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, SWC, TV/Sat, telefon
2x rodinný apartmán /2 ložnice se dvěma lůžky/, SWC, TV/Sat, telefon
6x turistický, pětilůžkový pokoj, bez SWC - společné na chodbě
Služby
Ubytování
Restaurace
Lobby bar
Letní terasa s možností grilování
Fitness
Půjčovna a úschovna lyží
Stolní tenis
Salonky
Relaxační centrum – sauna, whirpool, masáže

