Clarion Hotel
Špindlerův Mlýn

Konferenční nabídka 2020
Popis hotelu:
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn ležící ve známém horském středisku nabízí
čtyřhvězdičkové standardy komfortního ubytování, gastronomie i konferenčních služeb.
Jako vůbec první horský Clarion v Evropě přináší mimořádné možnosti wellness služeb
a je ideálním místem pro Váš odpočinek a relaxaci. Nadstandardně vybavené Wellness
centrum s řadou wellness procedur uspokojí i ty nejnáročnější hosty po celý rok.
Samozřejmostí jsou bazén, sauny, kryokomora, solárium, relaxační koupele, zábaly či
masáže. V letním období hotel a jeho okolí nabízí vyžití pro sport i aktivní odpočinek, je
ideálním výchozím bodem pro cykloturistiku i pěší turistiku po Krkonošském národním
parku. Pro milovníky lyžování jsou v zimě k dispozici kilometry upravených sjezdovek a
běžeckých tratí.

Proč právě náš hotel?

•

konferenční prostory pro komorní setkání od 10 osob až po velké akce pro stovky
účastníků, největší kongresový sál s kapacitou až 200 osob

•
•
•
•

do všech prostor zajistíme kompletní technickou podporu dle vašeho požadavku.
všechny prostory mají denní světlo
Wi-Fi připojení
naši pracovníci Vám odborně poradí s organizací akce, výběrem vhodného prostoru
a také rádi zajistí externí dodavatelské služby (hudební produkce, výzdoba,
doprovodný program, program mimo hotel)

•

kompletní zajištění akcí na klíč dle přání klienta zkušeným managementem a
zaměstnanci

•

velké množství úspěšně zrealizovaných konferenčních akcí, pořádaných lokálními,
národními i nadnárodními firmami, stejně jako jednotlivci

Poloha hotelu

Hotel se nachází ve Špindlerově Mlýně v prostředí Krkonošského národního parku u
Labské přehrady, která je nejvýše položenou přehradou na Labi, v nadmořské výšce 740

metrů nad mořem. Je ideálním výchozím místem jak pro letní pěší turistiku, tak i pro
zimní běžecké túry po hřebenech Krkonoš.

Pokoje a vybavení

Pokoje:

•
•
•
•

134 dvoulůžkových pokojů typu Standard
41 dvoulůžkových pokojů typu Superior
11 rodinných pokojů
5 apartmánů

Vybavení pokojů:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi zdarma
telefon s přímou provolbou
koupelna se sprchou, WC a fénem
trezor
LCD TV se satelitními programy
bezpečnostní zámkový systém
pracovní stůl
set pro přípravu kávy a čaje
většina pokojů má balkón

Gastronomie:

•

á la carte restaurace Pinia
s kapacitou až 51 míst s letní terasou

s dalšími 50 místy

•
•

bufetová restaurace Labe
Lobby Bar

Hotelové služby

•
•
•
•
•
•
•
•

služby recepce 24/7
Wi-Fi zdarma, internetový koutek
parkování pro osobní automobily i autobusy, zajištění taxi a transferů
pokojová služba
praní a žehlení prádla
úschovna zavazadel
směnárna
hotelové wellness & fitness centrum (sauny, bazén, vířivka, masáže)

Konferenční prostory

•
•
•
•
•

konferenční prostory až pro 440 delegátů
největší sál s kapacitou až 200 konferenčních míst
Wi-Fi připojení k internetu ve všech prostorách
moderní konferenční a audiovizuální technika
variabilita některých salónků umožňuje rozdělení na menší salónky dle požadavků
klienta

•
•

denní světlo ve všech konferenčních prostorech díky proskleným stěnám
propojení některých salónků s venkovní terasou, která se stane příjemným místem
pro strávení přestávky

Konferenční prostory

Prostor

Celková
Výška
plocha

Délka x šířka

m²

m

m

Divadlo

Škola

U-Shape

Zasedací
místnost

Banket

Kongresový sál Labe II

185

3,15

17,00 x 10,50

200

130

60

80

100

Pinia II

115

3,01

12,50 x 9,50

80

50

30

36

50

Labská I

41

2,99

5,80 x 6,70

40

24

12

16

-

Labská II

41

2,99

5,80 x 6,70

40

24

12

16

-

Labská III

41

2,99

5,80 x 6,70

40

24

12

16

-

Labská I + II

82

2,99

11,60 x 6,70

80

48

24

32

-

Labská I + II + III

124

2,99

17,40 x 6,70

120

70

40

48

-

Retro Bar Panorama

68

2,75

6,77 x 9,55

40

30

20

22

-

Schéma konferenčních
prostor – přízemí

LOBBY BAR

LOBBY

LABSKÁ I

LABSKÁ II

LABSKÁ III

RESTAURACE PINIA

PINIA II

Schéma konferenčních
prostor – 1. patro

KONGRESOVÝ SÁL
(LABE II)

RESTAURACE LABE

Konferenční balíčky
Meet & Go
• pronájem konferenční místnosti na dobu trvání Vaší akce (max. 1 den)
• standardní technické vybavení (dataprojektor, plátno, flipchart, náhradní papír a fixy)
• 2 nápoje dle výběru
• 2x coffee break
• oběd formou menu nebo bufetu
Meet & Stay
• pronájem konferenční místnosti na dobu trvání Vaší akce (max. 1 den)
• standardní technické vybavení (data projektor, plátno, flipchart, náhradní papír a fixy)
• 2 nápoje dle výběru
• 2x coffee break
• oběd formou menu nebo bufetu
• večeře ve formě menu nebo bufetu
• ubytování na 1 noc
Na základě Vaší poptávky Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku včetně cen
doplňkových služeb, programu, storno a platebních podmínek.

Ostatní

Kromě výše uvedené nabídky stravování jsme schopni pro Vás zajistit jakoukoliv
strukturu cateringu, např. servírované menu, speciální nabídku vín, nabídku studených

bufetů, nápojové balíčky a spoustu dalšího.
Doprovodné služby
Dle přání klienta zajistíme další služby (živá či reprodukovaná hudební produkce,
výzdoba sálu na přání klienta či outdoorové teambuildingové aktivity, jako například
slaňování a přemostění na přehradě Labská, čtyřkolky, elektrické koloběžky,
aquazorbing, paintball, rafting , sněžně skútry, snowtubing a spousty dalších).

Kontakt

Ondřej Scholz
Sales Manager
Tel.: +420 499 421 080
GSM: +420 777 482 504
E-mail: o.scholz@clarion-hotels.cz

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika
tel.: +420 499 629 100, fax: +420 499 828 014
e-mail: reservations.chsm@clarion-hotels.cz
ClarionHotelSpindleruvMlyn.com
Clarion-Hotels.cz

