Hotel Berg****
Staré Splavy

Kongresová nabídka

Hotel Berg**** se nachází v rekreační oblasti na břehu Máchova jezera v obci Staré Splavy. Hotel nabízí
romantické ubytování v 21 pokojích a suite s kapacitou 85 lůžek. V hotelu najdete kongresovou halu, salonky
určené na privátní akce, restauraci, letní terasu, Lobby a Bar Melodie s tanečním parketem, galerii
Ringoland, privátní Spa Wellness, Wellness Therapy a Fittnes. Přímo v areálu hotelu je parkoviště za závorou
a další elektronicky střežené parkování pro osobní automobily. Restaurace je rozdělená na dvě části s
kapacitou 90 osob, navazuje na přilehlý venkovní prostor s výhledem na jezero. Středozemní a italská
gastronomie à la carte, hotelové večerní menu a pravidelné sezonní nabídky. Vinotéka tuzemských
a evropských vín s vybraným archivem. Na baru je výběr pálenek a likérů, nealkoholických nápojů a kávy.
V privátní části Spa Wellness je vnitřní vyhřívaný bazén, vířivka, Kneippovy lázně, solární louka, finská
sauna Helsinky, biosauna Oslo, solný parní box Salzburg, infrasauna a bazénový bar. Wellness Therapy
nabízí možnosti výběru masáží, zábalů, privátní vířivé vany, koupele v regeneračních vanách, ale i přístrojové
lymfomasáže a oxygenoterapii. Specialitou je Hammam – peeling celého těla na předehřáté mramorové
desce s hřejivým zábalem.
Kongresový sál a další prostory jsou vhodné pro výjezdní zasedání, konference, sympozia, teambuildingy,
setkání s klienty, nebo firemní oslavy. Kongresová hala je má projektor, ozvučení, free WiFi (v celém hotelu),
flipcharty, PC. Dále možno pronajmou La Salon, Lobby bar, Bar Melodie a obě části Restaurace.
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banketové uspořádání pro nejméně 110 stojících hostů

jednací obdélníkové uspořádání pro padesát hostů

jednací "T"čkové uspořádání pro padesát hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

jednací "U“čkové uspořádání pro padesát hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

jednací "UU"čkové uspořádání pro 87 hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

zasedací uspořádání pro čtyřicet hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

uspořádání Workshop I. pro osmdesát hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

uspořádání Workshop II. pro 87 hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

konferenční uspořádání pro 85 hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášejících

konferenční uspořádání pro 192 hostů
+ čtyři nebo osm míst pro přednášející

uspořádání módní přehlídka pro 192 hostů

uspořádání tělocvična
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Ceny za pronájmy prostor, kongresové služby a ubytování
Pronájem Kongresového multifunkčního sálu základní varianta školení 85 klientů
Pronájem baru Melodie (s tanečním parketem a barem)
Pronájem klubového prostoru La Salon
Pronájem restaurace – nová část „NEW“

4.500 Kč / 2 hodiny
8.000 Kč / den
2.000 Kč / 2 hodiny
6.000 Kč / den
2.000 Kč / 2 hodiny
5.000 Kč / den
2.000 Kč / 2 hodiny
6.000,-/ den

Pronájem restaurace – část „OLD“
(pouze při vyloučení ostatních klientů – pronájem celého hotelu)

8.000 Kč / den

Pronájem privátní wellness

nabídka dle počtu
osob

Ozvučení, bezdrátový mikrofon

300 Kč / den +++

Projektor (Kongresový sál, nebo Melodie)

700 Kč / den +++

Notebook

500 Kč / den

Flipchart vč. papíru

300 Kč

Kopírování černobílé

3 Kč

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

250 Kč / hod.

Parking v areálu

zdarma

Bezdrátové připojení k internetu (WiFi)

zdarma

Změna dispozice Kongresového sálu

1.000 Kč

Poplatek za živou hudbu při pronájmu (povinnost Dodat seznam skladeb pro OSA a
INTERGRAM)

2000 Kč + umělci

Poplatek za DJ

2000 Kč + cena DJ

GASTRO NABÍDKA

Servírovaný oběd
Oběd
I.
Polévka
Hlavní chod
Oběd
II.
Předkrm
Polévka
Hlavní chod
Dezert
Oběd
III.
Předkrm
Polévka
Hlavní chod
Dezert

(výběr hlavního jídla před zahájením akce)

250 Kč /osoba
Frankfurtská polévka
Kuřecí řízek a vařený brambor
nebo
Špagety Bolognese
Směs míchaných salátů
Tradiční česnečka s krutony
Guláš Berg, bramborové rösti,
nebo
Milánské špagety s kuřecím masem
Domácí štrúdl Berg

340 Kč /osoba

390 Kč /osoba
Směs míchaných salátů
Bramborová polévka
Kuřecí grilovaný plátek, šťouchaný brambor, grilovaná zelenina
nebo
Losos, vařený brambor sýrová omáčka, grilovaná zelenina
Lívanečky Berg

Večeře
Večeře I. rautová
Salátovo zeleninový bar
Část předkrmová
Část hlavní chod
Přílohy
Dezert

(350 g masa na osobu)
490 Kč /osoba
Nemíchané zeleninové saláty, sezonní zelenina, mozzarella, zálivky, oleje
Kuřecí a vepřové mini řízečky
Hovězí guláš Berg, pomalu pečený bůček
Pečené brambory z naší pece, červené zelí, chléb
Domácí štrúdl Berg

Večeře II. rautová
Salátovo zeleninový bar
Část předkrmová
Část hlavní chod
Přílohy
Dezert

(400 g masa na osobu)
590 Kč /osoba
Nemíchané zeleninové saláty, sezonní zelenina, mozzarella, zálivky, oleje
Kachní játra na cibulce a červeném víně
Konfitované kachní maso, směs mini steaků (hovězí, vepřové a kuřecí)
Grilovaná zelenina, pečené brambory z naší pece, červené zelí a chléb
Sýrová nabídka

Večeře III. „venkovní grilování“
(450 g masa na osobu)
590 Kč /osoba
Salátovo zeleninový bar Nemíchané zeleninové saláty, sezonní zelenina, mozzarella, zálivky, oleje
Hlavní chod na grilu
Bavorské klobásky, vepřová krkovička, kuřecí steaky, cherry rajčátka
Přílohy
Chléb, hořčice, kečup
Dezert
Grilovaný ananas s peperoncinem
Dále Vám rádi navíc připravíme:
Sýrové a salámové mísy, krevety na bílém víně, grilovaná kolena, masitá žebírka, pikantní křidýlka, tataráčky
hovězí a z lososa.
Oblíbeným vrcholem je sýr Raclette, který si budete připravovat sami na stolech (brambor z naší pece,
prosciutto crudo, cibulky a okurky).
Po jídle vám můžeme přichystat ochutnávku výběrem vín z Itálie, Francie a Moravy, případně ochutnávku
pálenek z produkce palírny Žufánek.

Coffee break
Coffe break I. „klasik“
Voda stolní a perlivá voda, káva, toast (máslo, šunka, sýr)

130 Kč/osoba

Coffe break II. „frech“
Voda stolní a perlivá voda, káva, ovoce, croissant

170 Kč/osoba

Coffe break III. „gurmán“
Voda stolní a perlivá voda, džus, káva, croissant, pečivo prosciutto crudo a caprese

280 Kč/osoba

Domácí bageta „berg“
80 Kč/kus
Na výlety do přírody Vám připravíme bagetu plněnou máslem, sýrem, šunkou a salátem (majonéza)

Snídaně „navíc“ formou bufetu při časném ranním příjezdu

290 Kč/osoba

Snídaně formou bufetu
v ceně ubytování
Teplá nabídka: denně střídáme vaječné speciality, teplé uzeniny, slaninu, fazolky
Studená nabídka: výběr tradičních salámů, sýrů, ryby saláty
Pečivo: sladká snídaňovou nabídka, tradiční, toustový a cereální chléb a průběžně rozpékané drobné pečivo.
Ovoce a zelenina je podávána dle sezonní nabídky, vždy ale máme připraveny jablka, pomeranče… , nebo
ovocný salátový mix.
Cereální pult: cornflakes, suché plody, semínka, med, džemy, jogurty, mléko, máslo.
Nápoje: výběr z tří druhů džusů, perlivé a neperlivé vody, 12 druhů snídaňových káv, výběr čajů a mléko.

