KONFERENČNÍ SLUŽBY RESORTU VALACHY
Rádi vás přivítáme v podhůří Beskyd a Javorníků, v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde se nachází
Resort Valachy. V malebném údolí Léskové ve Velkých Karlovicích naleznete Spa hotel Lanterna****,
Wellness hotel Horal***S, hotel Galik**, Golf Club Horal a sportovní Ski areál Razula.
Pohostinný kraj je proslulý nejen svéráznou kulturou a tradičními specialitami, ale také překrásnou
přírodou a vynikajícími podmínkami pro sportovní a relaxační vyžití v duchu wellness & spa.
Kromě moderně vybavených konferenčních místností nabízíme kvalitní gastronomické služby a
veškerý servis dle Vašich přání a potřeb.
Zorganizujeme pro Vás akci až pro 300 osob v reprezentativních prostorách s originálním programem.
K dispozici je celkem 11 konferenčních sálů, jejichž předností je plné technické vybavení a denní světlo.

Čtyřhvězdičkový spa hotel určený i pro náročné hosty. Disponuje kapacitou 49 dvoulůžkových pokojů, tj.
98 lůžek + 34 přistýlek. Pokoje jsou vybaveny LCD TV, připojením na internet, minibarem. Vybrané Suite Spa
pokoje mají vanu s vířivkou, krbem a esspresso přístrojem. Součástí hotelu je stylový Cocktail bar i L-Spa, kde
je možné využít bazén, whirpool, finskou a infra saunu, parní lázeň, popřípadě vyzkoušet relaxačních masáže
a služby Beauty salonu.

Horský Wellness hotel Horal je součástí přírodního golfového areálu s kapacitou 29 pokojů v ubytovací
rezidenci ABC***S a 18 pokojů v rezidenci E**** s celkovou kapacitou 94 lůžek a 36 přistýlek. Pokoje jsou
vybaveny připojením na internet, LCD TV a minibarem. Bohaté sportovní vyžití nabízí golf (9 jamek + indoor
golf), segway, bowling, multifunkční sportovní hřiště, lyžařský svah. Součástí hotelu je moderní relaxační
centrum Wellness Horal s procedurami od exotických terapeutů. Součástí jsou i termální bazény se slanou
vodou vyhřívanou až na 36°C, saunový svět se saunovými rituály, klimatizované kardio fitness a Vital bar.

Hotel vhodný pro firemní akce, školní a sportovní pobyty a méně náročnou klientelu. Disponuje kapacitou
22 pokojů, to je 88 lůžek a 24 přistýlek ve vícelůžkových, pohodlně zařízených pokojích se společným
sociálním zařízením na patře. Můžete zde využít bowling, saunu a množství značených turistických,
cyklistických a běžeckých tras.

www.valachy.cz

Spa hotel Lanterna
konferenční prostory
5,3 x 7,6 m

6,4 x 8,7 m
v = 2,4 m

Chodba 19,5 x 1,8 m
v = 2,2 m

6 x 4,6 m
v = 2,1 m

7,5 x 6 m

Pro zvýšení kapacity sálů lze tyto
sály variabilně kombinovat a
vzájemně propojit. Všechny sály
disponují denním světlem
s možností zatemnění, klimatizací a
připojením k internetu.

6,4 x 4,5 m
v = 2,5 m

Restaurace Lanterna






Regionální i mezinárodní gastronomie
Spolupráce se šesti michelinskými kuchaři
Zážitková restaurace Vyhlídka – 45 osob (9 x 8,8m, výška 2,7m)
Restaurace Lanterna – kapacita 70 osob (separátní prostor)
Café Lanterna - kapacita 40 osob

Cocktail bar





Venkovní prostory

Bohatá nabídka míchaných nápojů
Taneční parket
Jukebox
Kapacita 60 osob






velkokapacitní stan až 25 x 10 m
nůžkové party stany 3x3 m, 6x3 m
možnost pevné podlahy
Kapacita až 300 osob

Možnosti konferenčního uspořádání (ceny bez DPH včetně konferenční techniky)
Typ sezení

U

Školní

Divadelní

Banket

Rozměry sálů

Cena / den

Konferenční sál č. I
Konferenční sál č. II
Konferenční sál č. III
Konferenční sál č. IV
Konferenční sál č. I+II
Konferenční sál č. II+III
Konferenční sály č. I+II+III
Vyhlídka

16
25
10
20

20
40
10
30
60
60
90
30

20
50
15
30
70
70
100
40

15
20
14
24
20

40 m²
55 m²
28 m²
45 m²
90 m²
85 m²
125 m²

5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč

40
-

20
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79 m²

Wellness hotel Horal – konferenční prostory
8,4 x 4,4 m

9,5 x 11 m

9,5 x 11 m

6,5 m

20 x 11 m
v = 2,7 m

14 x 11 m
v = 2,65 m

Konferenční sály III a IV plně klimatizovány, všechny místnosti s denním světlem s možností zatemnění a
připojením k internetu.

Možnosti konferenčního uspořádání (cena bez DPH včetně konferenční techniky)
Typ sezení

U

Školní

Divadelní

Banket

Konferenční sál. č I
Konferenční sál. č II
Konferenční sál. č III
Konferenční sál. č IV
Konferenční sál. č III+IV

16
30
40
40
-

20
60
60
60
160

30
80
100
100
250

32
32
32
70

Rozměry sálů
36 m²
116 m²
105 m²
105 m²
220 m²

Cena / den
5 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
12 000 Kč

Valašská restaurace s terasou - kapacita 62 osob, letní terasa až
pro 120 osob

Restaurace pro hotelové hosty s krbem - kapacita 60 osob
Sport bar - Moderní vybavení s LCD TV, 2 bowlingové dráhy, dětský
koutek (mobilní), kapacita 35 osob

Technické vybavení konferenčních sálů RESORTU VALACHY
 Data/video projektor
 Ozvučení, (mikrofony)
 Kopírovací služby

 WiFi připojení
 Flipchart tabule
 Projekční plátno
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 Klimatizace
 Laserové ukazovátko

