
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         VZOROVÁ NABÍDKA 

      TEAMBUILDING  

   V HOTELU ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE 

       

  

 

 



 

 

 

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE 

Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na 

renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní 

prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek 

součástí pivovaru. Poté se stal objekt majetkem obce 

a postupně chátral. V polovině 20. století mu hrozil 

dokonce zánik, ale od zbourání ho nakonec 

zachránil v roce 1958 až zápis na seznam národních 

kulturních památek. První větší rekonstrukcí zámek 

prošel v 80. letech 20. století a v roce 1991 byl 

slavnostně otevřen jako 3* hotel. Hotel Zámek se rychle 

stal centrem společenského dění a hostil jak nejvyšší představitele státu tak např. fotbalový tým Real Madrid. 

Běh času je ale neúprosný a zámek vyžadoval nové investice. Díky dotacím z regionálního operačního 

programu Střední Morava se v roce 2013 zámek zavírá a absolvuje rekonstrukci. Slavnostní otevření Hotelu 

Zámek Velká Bystřice proběhlo 19. září 2014. 

Hotel Zámek Velká Bystřice nabízí ubytování v nově zrekonstruovaných dvoulůžkových a třílůžkových 

pokojích a ve dvou apartmánech. Celková kapacita ubytování je 53 lůžek. Hotelovým hostům i návštěvníkům 

je k dispozici restaurace se zahrádkou a soukromá retro vinárna. V 1. patře zámeckých prostor jsou sály určené 

k pořádání společenských akcí, divadelních představení, svateb, plesů, koktejlů, konferencí, jednání či tiskových 

konferencí. V těsné blízkosti Hotelu Zámek Velká Bystřice je zámecké náměstí s kašnou, zámecký park a 

amfiteátr s kapacitou 1 000 návštěvníků. 

Mikroregion Bystřička, jehož centrem je město Velká Bystřice, nabízí velké množství sportovních a kulturních 

aktivit, od lyžařského areálu v Hlubočkách či Hrubé Vodě, přes letní bobovou dráhu, hustou síť cyklostezek, 

nespočet kulturních akcí pořádaných přímo ve Velké Bystřici nebo v okolí. 

Hotel Zámek Velká Bystřice se nachází necelých 7 km od Olomouce, kousek od hlavního tahu rychlostní silnice 

R 35, která propojuje dálniční tepnu D1 Praha – Ostrava. 

 

 

 



 

 

  

SLUŽBY UBYTOVÁNÍ 

Hotel Zámek Velká Bystřice nabízí ubytování v nově 

zrekonstruovaných a vkusně zařízených pokojích a 

apartmánech. Hotel nabízí ubytování v 18 standardních 

pokojích a 2 apartmánech, s maximální kapacitou až 53 

lůžek při využití přistýlek. Hostům je k dispozici výtah, 

jeden pokoj je plně bezbariérový.  

V ceně ubytování je snídaně, Wi-Fi je v celém objezdu 

zdarma. Za příplatek je možné využít prádelnu či 

kancelářské služby. K dispozici je parkoviště s 58 místy. 

 

STANDARDNÍ POKOJE 

- celkem 18 jednolůžkových, dvoulůžkových a 

třílůžkových pokojů 

- LCD TV se satelitním připojením 

- Wi-Fi připojení 

- koupelna se sprchovým koutem  

 

 

APARTMÁNY 

- celkem 2 apartmány, slouží rovněž jako 

novomanželské apartmá s hvězdnou oblohou 

- apartmán se skládá ze dvou samostatných pokojů 

s možností ubytování až čtyř osob /manželská 

postel a rozkládací pohovka v oddělené místnosti/ 

- součástí apartmá je koupelna se sprchovým koutem 

a fénem, minibar, Wi-Fi připojení, LCD TV se 

satelitním připojením  



 

 

 

                             ŠKOLÍCÍ SÁLY A SALONKY 

 SALONEK I  

- umístěný v přízemí, sousedící s restaurací 

- plocha 106m2 

- divadelní uspořádání – až 50 míst 

- školní uspořádání – až 40 míst 

- tabule – až 30 míst 

- možnost zatemnění  

 

SPOLEČENSKÝ SÁL 

- 1. patro /bezbariérový přístup – výtah/ 

- největší sál s rozlohou 188 m2 

- světlý sál díky sousedící rozlehlé terase 

- konferenční sál je propojen s foyer, sálem divadelním a prostornou terasou 

- tabule – až 120 míst 

- divadelní uspořádání – až 200 míst 

- školní uspořádání – až 100 míst 

- sál vhodný pro konference, slavnostní obědy, večeře, plesy, apod.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIVADELNÍ SÁL 

- klasický divadelní sál s pódiem a zázemím pro účinkující 

- vstup možný ze sálu konferenčního či ze salonku rautového, 

je rovněž propojen s terasou 

- rozloha je 175 m2, pódium má rozlohu 77 m2 

- tabule – až 100 míst  

- divadelní uspořádání – až 190 míst 

- školní uspořádání – až 60 míst 

- možnost zatemnění  

 

ZÁMECKÁ TERASA 

- unikátní prostor s rozlohou 154 m2 

- terasa je plně propojena s konferenčním sálem a částečně se sálem divadelním   

 

MALÝ SÁL 

- salonek o rozloze 99 m2 

- vstup možný z foyer nebo ze sálu divadelního 

- velice často využívaný k umístění rautu či coffee breaku nebo 

pro uzavřená jednání 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

                       

                            SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ TEAMBUILDINGOVÝ PROGRAM:  

 

                MASÁŽE S VYUŽITÍM EXTERNÍHO MASÉRA / MASÉRKY V HOTELU ZÁMEK 

- cena dle rozsahu služeb 

 

                SPORTOVNÍ AREÁL HLUBOČKY – cca 6 km od Hotelu Zámek 

CELOROČNÍ BOBOVÁ DRÁHA: 

- celková délka 1.536 m / 17 zatáček/ 2x karusel/ 2x jump/ 1x most/ 1x tunel 

- Exkluzivní pronájem: 5.500,- Kč / hodina nebo zvýhodněná skupinová cena na jednotlivé jízdné 

 TERÉNNÍ JÍZDA – VOZIDLA HUMMER: 

- Vozy H1 a H2 

- Jízda v terénu – nad sjezdovkou 

- Možnost řízení vozidel v terénu pod dohledem instruktora 

- Kapacita vozu – instruktor + 3 osoby 

- Cena: 3.450,- Kč / 60 minut / vozidlo H2 

- Cena: 4.550,- Kč / 60 minut / vozidlo H1 

LYŽAŘSKÁ SJEZDOVKA   

- 3 sjezdovky /až 600m/, skipark, lyžařská školka, sjezdovka pro saně a boby 

- 2 vleky, dětský vlek a koberec 

- Půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení 

- Možnost exkluzivního pronájmu sjezdovky či zvýhodněné ceny na skipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

                    VEČERNÍ PROGRAM V HOTELU ZÁMEK:  

  BUBBLE SHOW – PROFESIONÁLNÍ BUBLINÁŘ PAVEL ROLLER 

- BUBBLESHOW – NA PODIU 

o prezentace bublinových triků. Například bublina v bublině, bublinová krychle, bublinový 

tenis, bublinová sopka, housenka, kouřové bubliny, bublinoví hadi, vodopády… a skončíme 

výběrem několika zájemců, které uzavřeme dovnitř obří bubliny. 

- BUBBLE WORKSHOP – MIMO PODIUM 

o Při interaktivní bublinové dílně naučíme hosty některé z bublinových triků, které viděli při 

představení. Například: bublinový tanec, bubliny v bublině, bublinový tenis. 

o Dostanete k dispozici skvělou bublinovou směs a pomocí různých bublinových hůlek a oček si 

vyzkoušíte tvoření malých i velkých mýdlových bublin. 

- CENY:  

o VARIANTA A – BUBBLE SHOW 15 MINUT    CENA: 9.100,- KČ 

o VARIANTA B – BUBBLE SHOW 15 MINUT + WORKSHOP 15 MINUT  CENA: 10. 800,- KČ 

o VARIANTA C – BUBBLE SHOW 15 MINUT + WORKSHOP 30 MINUT  CENA: 12. 100,- KČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

KOUZELNÍK TAMASIANO 

- účastník TV show Česko Slovensko má talent, držitel 1. místa za mikromagii na mezinárodním 

kouzelnickém festivalu v roce 2011 

CENY:  

- VARIANTA A: 10–15 MIN. INTERAKTIVNÍ SHOW + 3 HODINY MIKROMAGIE MEZI HOSTY  

CENA: 16.500,- KČ 

- VARIANTA B: 7 MIN. SUPERVIZUÁLNÍ SHOW S PROJEKCÍ + 3 HODINY MIKROMAGIE MEZI HOSTY  

CENA: 17.500,- KČ 

- VARIANTA C: 10–15 MIN. INTERAKTIVNÍ SHOW + 4 HODINY MIKROMAGIE MEZI HOSTY  

CENA: 18.800,- KČ 

- VARIANTA D: 7 MIN. SUPERVIZUÁLNÍ SHOW S PROJEKCÍ + 4 HODINY MIKROMAGIE MEZI HOSTY  

CENA: 20.000,- KČ 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOKOUTEK 

- Fotokoutek profesionálního fotografa 

- Barevné pozadí dle výběru, rekvizity dle požadavků  

- Fotografie budou na místě vytištěny, vystaveny a volně 

hostům k dispozici 

- Fotografie mohou být doplněny o logo firmy, datum, apod.  

CENY:  

- Cena za hodinu - 1.950,- Kč  

- Ceny za tisk cca 150 - 200 ks fotografií během akce 

o Fotografie 10x15cm – 2.500,- Kč 

o Fotografie 13x18cm – 3.500,- Kč  

 

DEGUSTACE ČESKÝCH NEBO JIHOAMERICKÝCH VÍN 

- neřízená ochutnávka vín za přítomnosti someliéra 

- dekorovaný prostor, který hosté mohou libovolně 

navštívit nebo umístění v privátní zámecké retro vinárně 

- Cenová kalkulace záleží na výběru vzorků, počtu vín a 

délce ochutnávky 

- Např.: cena za 3 h neřízené ochutnávky pro cca 60 osob: 

10.000,- Kč 

PIVNÍ DEGUSTACE 

- Profesionální pivní someliéři 

- Široký výběr piv tuzemských i zahraničních, z řemeslných pivovarů, atd.  

- VÝKLAD:  

o VARIANTA A – neřízená degustace 30-45min., 4-5 vzorků 1dl – 7.000,- Kč 

o VARIANTA B – neřízená degustace 45-60min., 5-7 vzorků 1dl – 8.000,- Kč 

o VARIANTA C – neřízená degustace 70-90min., 7-9 vzorků 1dl – 9.000,- Kč 

o Pozn. Po skončení degustace je someliér hostům k dispozici ještě cca 1,5 - 2 hodiny 

o Pozn. Vzorek = 1 dl 

 



 

 

 

- NÁPOJE:  

o česká piva z malých pivovarů: 13,- Kč / vzorek 

o česká a zahraniční piva z malých pivovarů – 23,- Kč / vzorek 

o zahraniční piva z řemeslných pivovarů – 33,- Kč / vzorek 

 

HUDEBNÍ SKUPINA ROMANTICA 

Tříčlenná hudební skupina s rozsáhlými profesními zkušenostmi a neuvěřitelně vytříbeným citem 

pro zájem a vkus hostů. Repertoár od oldies, por, rock, evergreen, nechybí ani lidovky či country.  

Cena: celovečerní produkce /cca 6 hodin/ - od 11.500,- Kč 

 

DUO SAXOFON + PIANISTA 

Instrumentální program k poslechu a k tanci v podání saxofonisty Romana Doležela a pianisty 

Eltona Lodewyka alias ELLY JAY. Cena od: 7.000,- Kč 

 

DJ 

Produkce DJ, s možností karaoke. Cena od: 6.000,- Kč 

 

KANCI PANÍ NADLESNÍ 

Profesionální kapela z Brna. Základ repertoáru tvoří skladby zahr. popových a rockových legend a 

hity ze současnosti, doplněné tím nejlepším od tuzemských a slovenských autorů. Možnost doplnění 

formace o „dechy“. Produkce cca 5-6 hodin.  

Cena: 26.000,- Kč 

 

NABÍDKA REVIVALOVÝCH HUDEBNÍCH SKUPIN:  

Michal David revival 3 hudebníci – 19.000 Kč ( včetně DPH ) - www.michaldavidrevival.eu 

Michal David revival 5 hudebníků – 23.000 Kč ( včetně DPH ) - www.michaldavidrevival.eu 

ABBA revival 4 hudebníci – 21.000 Kč ( včetně DPH ) - www.revivaly.eu 

ABBA revival 6 hudebníků – 25.000 Kč ( včetně DPH ) - www.revivaly.eu 

Elton John revival 5 hudebníků – 23.000 Kč ( včetně DPH ) - www.revivaly.eu 

 

 

http://www.michaldavidrevival.eu/
http://www.michaldavidrevival.eu/
http://www.revivaly.eu/
http://www.revivaly.eu/
http://www.revivaly.eu/


 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Položka Cena 

Pronájem sálů včetně inventáře a přípravy 

požadovaného uspořádání  

3.000 - 20.000,- Kč 

 

Ubytování vč. snídaně formou bufetu 660,- Kč / osoba 

/cena při objednávce min. 15 pokojů/ 

Welcome drink – sekt Bohemia 40,- Kč / osoba 

Raut  Od 300,- Kč 

DJ  Od 6.000,- Kč 

Hudební skupina Romantica  Od 11.500,- Kč 

Piano + saxofon  Od 7.000,- Kč 

Ochutnávka vín  Viz výše 

Kouzelník Tamasiano  Viz výše 

Bubble show  Viz výše 

Pivní degustace Viz výše 

Parkoviště  zdarma 

Květinová výzdoba Dle specifikace 

Hostesky Od 130,- Kč / hod.  

Dárky pro hosty  Dle specifikace 


