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

RESTAURACE
Hotel Zámek Velká Bystřice nabízí prostornou
restauraci s venkovní zahrádkou a privátní retro
vinárnu. Restauraci je možné využít jak během
denního provozu, tak na rodinné obědy, večeře,
oslavy či obchodní obědy apod. Restaurace nabízí
sezónní zážitková menu a degustace. Při běžném
uspořádání nabízí 50 míst.

FIREMNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Část přízemí a celé 1. patro zámeckých prostor nabízí
sály, salonky a prostornou terasu vhodné pro pořádání
soukromých akcí od koktejlů, konferencí, divadelních
představení, koncertů, školení, přes společenské akce
s bohatým programem či plesy. Využít lze rovněž
přilehlý venkovní amfiteátr, zámecký park a zámecké
nádvoří.
Celková kapacita při využití všech zámeckých sálů je
až 350 osob. Při využití venkovních prostor se již
v Hotelu Zámek pořádaly společenské akce o 600 hostech.
K dispozici je audiovizuální vybavení /dataprojektor, plátno, ozvučení/, podle požadavků je možné zajistit i
nadstandardní audiovizuální vybavení prostor. Wi-Fi je v celém objektu zdarma.

PŘÍZEMÍ HOTELU ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE
SALONEK I
-

umístěný v přízemí, sousedící s restaurací
plocha 106m2
divadelní uspořádání – až 50 míst
školní uspořádání – až 40 míst
svatební tabule – až 25 míst
možnost zatemnění

SALONEK II
- umístěný v přízemí, salonek sousedí se
soukromou vinárnou, kterou lze využít např. během coffee breaku
- divadelní uspořádání – až 40 míst
- školní uspořádání – až 25 míst
- možnost zatemnění

PROSTORY V 1. PATŘE
Jedinečné a variabilní prostory v celém 1. patře zámku, sály mají
zrestaurovanou původní parketovou podlahu a jsou vkusně a stylově zařízeny.

FOYER
- rozloha 92 m2
- vstupní prostor do 1. patra, přístupný po širokém schodišti nebo
výtahem
- k dispozici je obslužný bar
- prostor vhodný pro prezenci, welcome drink či pro
umístění rautových stolů

SPOLEČENSKÝ SÁL
- největší sál s rozlohou 188 m2
- světlý sál díky sousedící rozlehlé terase
- konferenční sál je propojen s obřadní síní, foyer,
sálem divadelním a zmíněnou prostornou terasou
- svatební 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 částečně propojen
s terasou
- rozloha je 175 m2, pódium má rozlohu 77 m2
- svatební 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

SVATBY
SVATEBNÍ OBŘAD, SVATEBNÍ HOSTINA A UBYTOVÁNÍ, VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

Hotel Zámek Velká Bystřice je v regionu známý a velice vyhledávaný objekt k pořádání svatebních obřadů a
svatebních hostin.
Zámecký objekt je unikátní prostor, kde se může pod jednou střechou
uspořádat samotný obřad v obřadní síni, či v krásném zámeckém parku
nebo v amfiteátru, pro svatební hostinu může posloužit jeden z několika
sálů či salonků a svatební hosté se mohou ubytovat v jednom z 20
hotelových pokojů, včetně novomanželského apartmá. Přilehlé parkoviště
zajistí dostatek místa pro svatební hosty.
Hotel Zámek Velká Bystřice nabízí služby svatební koordinátorky, která
asistuje u příprav a poté dohlíží na plynulý průběh svatebního dne.

VYŽÁDEJTE SI NÁŠ SVATEBNÍ FACT SHEET.

SVATEBNÍ OBŘAD
Hotel Zámek Velká Bystřice nabízí tradiční obřadní síň s kapacitou
26 míst k sezení a s celkovou kapacitou až 70 míst, pro větší obřady
dále prostory jednoho ze sálů nebo nádherný zámecký park či
přilehlý amfiteátr.

SVATEBNÍ HOSTINA
Svatební hostinu lze uspořádat v sálech 1. patra zámku - v SÁLE DIVADELNÍM nebo SÁLE SPOLEČENSKÉM, v případě
komornějších svateb je k dispozici SALONEK V PŘÍZEMÍ zámku nebo lze využít i prostor RESTAURACE.
SÁLY 1. PATRA HOTELU ZÁMEK

SPOLEČENSKÝ SÁL
- největší sál na zámku s kapacitou až 120 MÍST při uspořádání ve tvaru svatební tabule
- vzdušný sál s denním světlem a to díky propojení s prostornou ZÁMECKOU TERASOU

DIVADELNÍ SÁL
- druhý největší sál v zámeckých prostorách
- sál s kapacitou 100 míst při uspořádání ve tvaru svatební tabule

SALONEK PŘÍZEMÍ
- salonek je umístěný v přízemí Zámku
- salonek s kapacitou až 25 míst pro komornější
svatební hostiny

KONTAKTY:
HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE
ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 773
783 53 VELKÁ BYSTŘICE
PROVOZOVATEL:
HOTEL TENNIS CLUB PROSTĚJOV s.r.o.
Za Kosteleckou 4187/49a
796 01 Prostějov
IČ 28287622, DIČ CZ28287622

www.hotel-zamek.cz
recepce@hotel-zamek.cz
tel.: +420 585 351 451

