Teambuildingové
a firemní akce
Harrachov · Krkonoše

Společenský sál
Umístění:
Šířka a délka:
Plocha:
Celková kapacita:
Uspořádání:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

Telefon

220 V

Wi - Fi

Data
Bezdr.
projektor mikrofon

Flipchart

Promít.
plátno

Umístění:
Šířka a délka:
Plocha:
Celková kapacita:
Uspořádání:

přízemí
8 m x 12 m
216 m²
až 120 míst dle uspořádání
max. míst
80
120
50
80
34
70

recepce
divadelní
školní
do bloku
do tvaru “T“
do tvaru “U“

Jazzový salonek

a/
b/

220 V

Wi - Fi

Flipchart

přízemí
9mx7m
63 m²
až 25 míst dle uspořádání
max. míst
25
24

recepce
divadelní

Jazzový salonek má příjemné denní světlo (možnost
zatemnění) a uspořádání je variabilní.
Ostatní: zásuvka 220 V, telefon, Wi-Fi.

Společenský sál má příjemné denní světlo (možnost zatemnění) a uspořádání je variabilní.
Ostatní: zásuvka 220 V, telefon, Wi-Fi, telefon, dataprojektor, bezdrátový mikrofon, flipchart, promítací plátno.
a

b

c

d

e

Italský salonek
Umístění:
Šířka a délka:
Plocha:
Celková kapacita:
Uspořádání:
a/
b/
c/

recepce
divadelní
do bloku

f

220 V

Wi - Fi

Flipchart

TV

Restaurace

220 V

Wi - Fi

Umístění:
přízemí
Šířka a délka:
7 m x 15 m
Plocha:
105 m²
Celková kapacita:
až 150 míst dle uspořádání
Uspořádání:
max. míst
150
a/
recepce
130
b/
divadelní
60
c/
školní
100
d/
restaurační
80
e/
do bloku
40
f/
do tvaru “T“
70
g/
do tvaru “U“
Restaurace má příjemné denní světlo a uspořádání je variabilní.
Ostatní: zásuvka 220 V, telefon, Wi-Fi.

přízemí
5mx7m
35 m²
až 30 míst dle uspořádání
max. míst
20
30
20

Italský salonek má příjemné denní světlo (možnost zatemnění)
a uspořádání je variabilní.
Ostatní: zásuvka 220 V, telefon, Wi-Fi a televize.

a
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a

b

c

a

b

c

d

e

f

g

Flipchart

Ubytování

Telefon

220 V

TV/SAT

Stravování
Restaurace
umístění

přízemí

celková kapacita:
otevírací doba:

150
07:30 - 09:30
17:30 - 19:30

Snídaně a večeře jsou zde podávány formou švédských stolů.
celková kapacita

125 pokojů
308 lůžek

dvoulůžkové pokoje:
dvoulůžkové pokoje s přistýlkou:
čtyřlůžkové pokoje:
apartmá pro tři osoby:

69
50
2
4

Součástí každého pokoje je koupelna se sprchou
a WC, TV/SAT přijímač, telefon a fén.

Restaurant & Night Bar
umístění

přízemí

celková kapacita:
otevírací doba:

60 - 70
10:00 - 23:00

Restaurace se specialitami české a mezinárodní kuchyně.
Slouží také jako kavárna kombinovaná s denním barem.

dětský koutek

Strana 3

STRAVOVACÍ SLUŽBY
Snídaně i večeře jsou podávány formou švédských stolů. V rámci pořádání firemních a jiných akcí jsme připraveni poskytnout ucelený gastronomický servis jako
např. krajové speciality, grilování, coffee breaky, pracovní obědy, slavnostní servírovaná menu, bufety nebo rauty vždy podle požadavků.

Coffee breaks

1.
2.
3.
4.
5.
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1x Káva se smetanou nebo čaj s citronem
1x Minerální voda nebo nealkoholický nápoj – různé druhy
75,- Kč / osoba
1x Káva se smetanou nebo čaj s citronem
1x nealkoholický nápoj – různé druhy, směs sladkého pečiva
89,- Kč / osoba
1x Káva se smetanou nebo čaj s citronem
1x nealkoholický nápoj – různé druhy, domácí koláč
89,- Kč / osoba
1x Káva se smetanou nebo čaj s citronem
1x nealkoholický nápoj – různé druhy, obložené chlebíčky (2 ks / osoba)
99,- Kč / osoba
1x Káva se smetanou nebo čaj s citronem
2x nealkoholický nápoj – různé druhy, zeleninové saláty, ovocná mísa
139,- Kč / osoba

Coffee breaks a menu
Návrhy menu 169,- Kč/osoba

1.

Hovězí vývar, domácí nudle
Svíčková na smetaně, houskový knedlík
Koláč s drobenkou

2.

Bramborová polévka
Roštěná na slanině, rýže
Palačinky s tvarohem

3.

Zelná polévka
Smažený vepřový řízek, vařené brambory
Perník s čokoládou a kokosem

4.

Italská polévka
Pečené kuře, kari rýže
Banán s čokoládou a se šlehačkou

5.

Hovězí vývar, játrové knedlíčky
Vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí
Jablkový závin

6.

Žampionový krém
Vepřový plátek zapečený s brokolicí a se sýrem, vařené brambory
Palačinka se šlehačkou

7.

Slepičí vývar, domácí nudle
Vepřové ragú, šunková rýže
Ovocný koláč

STRAVOVACÍ SLUŽBY
Slavnostní rauty

výrobky studené a teplé kuchyně (dle nabídky)

1.

Slavnostní rauty a bankety
3.

(pro cca 70 osob)
aperitiv Cinzano 0,1 dl na osobu
pečené selátko nebo uzená kýta 20 kg (hořčice, křen)
pečený losos 10 kg
chuťovky, chlebíčky, studené mísy
roastbeef
ovocný dort, mini zákusky 140 ks
kaviárová vejce, šunková a sýrová variace
pražené mandle, ovoce, zelenina, pečivo, chléb

Studené:
rolády (drůbeží, hovězí, sýrové)
chlebíčky, jednohubky
plněná vejce
sýry
uzeniny
zelenina, ovoce
saláty
chuťovky

650,- Kč/osoba

2.

(pro cca 30 osob)
přípitek sekt 0,15 dl na osobu
chuťovky, chlebíčky, obložené mísy
krabí a kuřecí salát
ovoce a ovocný salát
prosciuto
tyčinky z listového těsta
kaviárová vejce, olivy, okurky, cibulky
čerstvá zelenina, pečivo
velký ovocný dort

Sladké:
koláč
minizákusky

390,- Kč/osoba

Obložené mísy
salámové a sýrové

550,- Kč/osoba

TIP!
Připravíme vám skvělé pohoštění podle
vašich představ.

(pro cca 30 osob)
Teplé:
řízečky kuřecí
vepřové špízky
kuřecí směs
bramboráčky
pečivo

1.

šunka
2 druhy trvanlivého salámu
3 druhy sýra, máslo
pečivo

110,- Kč/osoba
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Wellness centrum

Wellness & Spa - Harrachov

Wellness recepce
umístění

- 1 patro

otevřeno denně

07:00 - 21:00

Díky nedávné rekonstrukci wellness centra je u nás možné vhodně
spojit pořádání firemní akce s relaxací a aktivním odpočinkem.

Výběr procedur
Aroma masáž částečná
Aroma masáž celková
Antistresová masáž hlavy
Cestovní masáž Tribal oleji
Hedvábná masáž masážní svíčkou
Masáž klasická částečná
Masáž klasická celková
Masáž baňková
Masáž čokoládová
Masáž medová (záda)
Masáž klasická infralampou
Masáž rukou
Masáž lávovými kameny částečná
Masáž lávovými kameny celková
Reflexní terapie plosky nohy
Medový zábal
Rašelinový zábal
Parafínový zábal (rukou)
Kyslíková terapie dýchacích cest
Inhalace
Suchá uhličitá koupel
Infralampa
Masáž podvodní (automatická)
Perličková koupel
Přísadová bylinná koupel
Kneippova šlapací koupel
Vířivá koupel dolních končetin
Uvolňující medová relaxace
Uvolňující čokoládová relaxace
Včelí terapie
Bazén
Posilovna
Sauna
Stolní tenis
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Cena
420 Kč / 20 min. / osoba
750 Kč / 45 min. / osoba
390 Kč / 20 min. / osoba
750 Kč / 60 min. / osoba
750 Kč / 60 min. / osoba
390 Kč / 20 min. / osoba
650 Kč / 45 min. / osoba
300 Kč / 25 min. / osoba
490 Kč / 20 min. / osoba
390 Kč / 20 min. / osoba
360 Kč / 20 min. / osoba
290 Kč / 20 min. / osoba
590 Kč / 25 min. / osoba
990 Kč / 50 min. / osoba
360 Kč / 20 min. / osoba
200 Kč / 20 min. / osoba
180 Kč / 20 min. / 1 ks osoba
250 Kč / 20 min. / 2 ks osoba
190 Kč / 20 min. / osoba
90 Kč / 25 min. / osoba
150 Kč / 20 min. / osoba
140 Kč / 20 min. / osoba
90 Kč / 10 min. / osoba
340 Kč / 15 min. / osoba
250 Kč / 20 min. / osoba
330 Kč / 20 min. / osoba
60 Kč / 15 min. / osoba
110 Kč / 20 min. / osoba
290 Kč / 20 min. / osoba
290 Kč / 20 min. / osoba
850 Kč / 50 min. / osoba
150 Kč / 60 min. / osoba
50 Kč / 60 min. / osoba
150 Kč / 60 min. / osoba
50 Kč / 60 min. / stůl

Firemní akce
ZÁBAVA
Velice rádi pro vás zajistíme nejrůznější kulturní a sportovní akce, oslavy a zábavné programy:
• živá hudba
• disko
• taneční vystoupení
• karaoke
• grilování na letní terase aj.

HARRACHMAX - adventure agency team
TEAMBUILDING
jako proces budování pracovního týmu
Koloběžková dráha Harrachov
Sjezd na profesionální silniční koloběžce, horském kole.
Jde o sjezd v plném vybavení od Krakonošovy snídaně po
10 km dlouhé lesní dráze. Tato nezapomenutelná jízda je
určena jak pro dospělé, tak i pro děti od 6 let. Adreanlinový
zážitek vhodný pro celou rodinu. Před zapůjčením koloběžek, kol, budete proškoleni instruktážním filmem a puštěni
na dráhu s plným servisem. Na vás už jen je sjezd zpět do
centra dlouhý 10km. Nenechte si ujít tento nevšední sportovní zážitek.
MTB výlety
Cyklo výlet v horském terénu.
Možnost kombinace: s lukostřelbou, bobovou dráhou,
monkey parkem, vyjížďkou na koních a s dalším adrenalinem, který si vyberete sami.
Lukostřelba
Střelba sportovními luky na vzdálenost cca 10 – 20 m do
standardních lukostřeleckých terčů.Jedna z aktivit vhodných, která se dá kombinovat se všemi ostatními aktivitami námi nabízených po krátké instruktáži a pod dohledem
odborného instruktora.

HarrachMax - adventure agency team
a klient si může vybrat z 3 různě dlouhých okruhů. Průchod
celého parku trvá klientovi 1,5 - 2 hodiny v závislosti na jeho
zdatnosti.
Rafting
Rafting na velmi klidné řece Jizeře, Malé Skále nebo Boskovských jeskyních. Dovezeme vás dopravou a následná
projížďka pod dohledem instruktora vám zanechá nezapomenutelné zážitky ca také poznáte překrásné prostředí
Českého Ráje a nebo povodí řeky Jizery.
Tuto aktivitu je možné provést na mnoho nádherných místech v okolí Krkonoš jak na České straně tak i na Polské
straně Krkonoš. Rádi vám vše naplánujeme!
A další:
• horolezectví (seznámíte se základními pravidly horolezectví na skalách a s horolezeckým materiálem)
• bobová dráha Harrachov
• čtyřkolky
• tandem paragliding
• chaos rallye (týmová hra
v přírodě přizpůsobená představám
zákazníka)
• prohlídka sklárny, pivovaru, hornického muzea a bývalé hornické
štoly, lyžařského, sklářského
nebo lesnického a mysliveckého muzea - vše v Harrachově
• lanové centrum Harrachov
(vkusné a praktické zázemí,
areál se rozkládá na ploše
5.500 m²)
• vertical park Harrachov
(horolezecká stěna vysoká
10 metrů s převisem; obří houpačka „BIG SWING“

Zorbing
Zorbingová koule má průměr 3,5 m, dovnitř se vejdou
2 osoby, které jsou zajištěny bederními pásy a oky pro
nohy a ruce. Pro jízdu jsou vybírány vhodné lokality s bezpečným dojezdem. Oblíbená součást firemních programů.
Samostatně otevřenou aktivitou v průběhu letní sezóny je
aquazorbing na řece Jizera. V této lokalitě je zakončen dojezdem na vodní hladinu.
Monkey Park
Adventure MONKEY park je velkou zábavou nejen pro
dospělé,ale i pro školní skupiny.Návštěva monkey parku
je skutečně ideální pro celou rodinu. Monkey park je určen osobám nad 140 cm, má 32 překážek různé obtížnosti
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Harrachov
Liberec

Praha
Plzeň

Hradec
Králové
Pardubice
Ostrava

Wellness hotel Svornost
Harrachov 496
512 46 HARRACHOV
Česká Republika
Tel.: +420 - 481 528 152-3
Fax: +420 - 481 528 144
E-mail: info@hotelsvornost.cz
www.hotelsvornost.cz

České
Budějovice

Brno

