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FIREMNÍ AKCE - HORSKÝ HOTEL SNĚŽENKA
UBYTOVÁNÍ
Tříhvězdičkový horský rodinný hotel, kapacita 70 lůžek, část A (7 pokojů)
oddělana od části B (16 pokojů) poskytuje soukromí i více skupinám
najednou, každý pokoj má vlastní sociální zařízení ,TV , ústřední topení
(dvou, tří, čtyř, pěti i sedmilůžkové pokoje, některé s balkonem či
mezonetové).

VYBAVENÍ - RELAXACE
Vnitřní bazén 7,5 x 3,5 m, 28-30°C, vířivka pro 4 osoby, sauna pro 4
osoby, 2 bowlingové dráhy, billiard, fotbálek, stolní tenis, petangue,
kuželky, gril, velký gril na sele, ohniště, hřiště.

VYBAVENÍ - KONFERENCE/ŠKOLENÍ/KURZY
Salonek pro 70 osob (divadelní posezení), 50 osob (3x I), 35 osob (U), 20
osob (2x I) stolové uspořádání, promítací plátno, dataprojektor, Wifi free
zóna, DVD, whiteboard, připojení HiFi na notebook.

STRAVOVÁNÍ - jídelna 38, restaurace 36, salonek 50
Není pro nás problém zajistit (po dohodě) cokoli podle přání hosta,
pokud to odpovídá možnostem destinace . Jídelníček, teplé a studené
rauty, občerstvení , coffe break a grilování umíme přizpůsobit situaci.
Za hezkého počasí dalších 40 osob na venkovních terasách.

TEAMBUILDING
Spolupracujeme s profesionály a neustále vymýšlíme nové akce. Okolní
příroda, vybavení, možnosti hotelu a sehraný tým jsou naší konkurenční
výhodou. Reference - ČEZ, Uni Credit Bank, ČSOB, Canon, Linde Gas, Dr.
Oetker, Molpir Group a další.
Rádi Vám připravíme nabídku, tým hotelu Sněženka
Horský hotel Sněženka
Hynčice pod Sušinou 15
788 32 Staré Město pod Sněžníkem, okr. Šumperk, kraj Olomoucký
Jeseníky, Králický Sněžník, 50-9-28,2-N, 16-54-12,65-E,
tel.: 583 239 008-9
mob.: 608 555 276
e-mail: info hotel-snezenka.cz
www.hotel-snezenka.cz
www.chata-jeseniky.cz

Naším posláním je dělat lidi spokojenějšími - chcete i Vy být spokojenější ? Přijeďte k nám...
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Místo pro moje POZNÁMKY :

Líbí se mi nabídka?

Odpovídá destinace?

Vybavení splňuje naše požadavky?

Je k dispozici Wifi free?

Splní to účel našeho plánu?

Mám doplňující dotazy? Jaké?

Konatkt na hotel:

Horský hotel Sněženka
Hynčice pod Sušinou 15
788 32 Staré Město pod Sněžníkem, okr. Šumperk, kraj Olomoucký
Jeseníky, Králický Sněžník, 50-9-28,2-N, 16-54-12,65-E,
tel.: 583 239 008-9
mob.: 608 555 276
e-mail: info hotel-snezenka.cz
www.hotel-snezenka.cz
www.chata-jeseniky.cz

Naším posláním je dělat lidi spokojenějšími - chcete i Vy být spokojenější ? Přijeďte k nám...

