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VEZMĚTE SVÉ ZAMĚSTNANCE NA MONÍNEC

Areál Monínec je celoroční středisko položené na hranici středních a  jižních Čech. 

Sjíždí se sem hosté z celé republiky nejen za účelem individuální dovolené, ale také 

za firemními pobyty, jako jsou školení, konference nebo teambuildingy. 

Kde nejlépe poznat své zaměstnace či obchodní partnery než na teambuildingu nebo 

firemní akci? Neváhejte a vezměte je na Monínec! Připravíme vám teambuildingový 

program se sportovními prvky přesně na míru vašich požadavků. Užít si můžete také 

exkluzivní firemní lyžování. Areál je vybaven zařízením Snowfactory, které umožňuje 

výrobu sněhu díky speciální zasněžovací technologii i při letních teplotách. 

_ Hlavní sjezdovka o délce 1 200 m  

s čtyřsedačkovou dráhou s kapacitou  

2400 osob za hodinu 

_ Hotelová sjezdovka s délkou necelých 200 m

_Dvoukotva v horní části sjezdovky s délkou 600 m

_Večerní lyžování na hlavní sjezdovce (18–21 hodin)

_ Vlastní lyžařská škola s 100 m pohyblivým  

kobercema 200 m dlouhým vlekem poma

_ Půjčovny lyžařského vybavení  

a testcentrum

_ CELOROČNÍ 
AREÁL

_ 3 KATEGORIE  
UBYTOVÁNÍ

_ KAPACITA  
KONFERENCÍ  
430 OSOB

TEAMBUILDING

_Teambuildingový program přesně na míru

_ Standardní nabídka: golf, jízda na koni, tenis, 

volejbal, tubing, lanové centrum, bikepark 

_ Netradiční adrenalinové atrakce: „centrifuga“, 

balónové létání, paragliding, seskoky padá-

kem, paintball, střelecké aktivity a mnoho 

dalších

_ Nabídka kulturních programů

_ Wellness prostory s bazénem, výřivkou,  

saunou a tělocvična 

FIREMNÍ LYŽOVÁNÍ

_ Exkluzivní nabídka pronájmu sjezdovky (cena 

pronájmu je individuální a závisí na celkovém 

objemu služeb, které chcete v celém areálu 

využít)

_ V období před zahájením hlavní sezóny  

je možné připravit sjezdovku pouze pro  

uzavřené skupiny

_ Uspořádání závodů, a to nejen na lyžích,  

ale třeba i bobech

_ Pro větší skupiny zajistíme sníh pro teambuil-

dingové aktivity: stavba sněhových hradů, 

koulovaná apod.

_ Díky Snowfactory zajistíme sníh i při letních 

teplotách

KONFERENCE A ŠKOLENÍ

_ Kapacita sálů až 430 osob

_ Konferenční balíčky (min. počet osob je 20) 

CELODENNÍ: 850 KČ/OSOBA 

S UBYTOVÁNÍM: 1 900 KČ/OSOBA

_ Ozvučení i zpětný projektor s plátnem jsou 

samozřejmostí, další techniku vám na vaše 

přání zajistíme

_ Občerstvení během konferencí a školení  

i následné rauty naplní očekávání i náročněj-

ších hostů (2× Coffee Break, oběd o třech 

chodech a večeře s menu o dvou chodech  

pro konferenční balíčky s ubytováním)

_Konferenční set (blok, tužka)

_Flipchart

_Wi-Fi připojení

_Parkování

_Letní i zimní vyžití

KONFERENCE Divadelní Školní U – stůl

Velký sál hotel 100 60 40

Malý salonek hotel 20 × 20

Velký sál M2 200 120 60

Salonek Javorka 60 48 30

Tělocvična 50 30 20

Celkem 430 258 170

_ UBYTOVACÍ  
KAPACITA  
250 LŮŽEK

_ 80 KM JIŽNĚ  
OD PRAHY

_ WI-FI ZDARMA 
V CELÉM AREÁLU

_Půjčovna elektrokol a koloběžek

_ Terasy Monínec s venkovním bazénem, barem  

a dětským hřištěm 

_Vodní maxiskluzavka s délkou 100 metrů 

_Obří kuličková dráha s délkou 100 metrů 

_ Bungee trampolíny, discgolf, lukostřelba,  

aquazorbing, tubing, lanový park 

_ Pilský rybník s možností paddleboardingu  

nebo plavby na voru

_Bikepark a Family trail

_8 cyklotras v okolí Monínce

HOTEL MONÍNEC***
_32 pokojů s celkem 84 lůžky

_ Wellness centrum (vnitřní bazén, finská sauna,  

vířivka, masáže, tělocvična)

_Restaurace s letní terasou

_Lyžárna

NOVÁ JAVORKA***
_20 pokojů s celkem 54 lůžky

_ Pokoj pro hendikepované

_3 apartmány s kuchyňskými kouty

_Lyžářská škola a půjčovna vybavení

PENZION ČERTOVKA
_10 pokojů ve dvou podlažích

_ Společenská místnost s barem

_Sauna

_Lyžárna

APARTMÁNY MONÍNEC
_Dvě budovy se 14 apartmány pro 70 osob

_ Kuchyňská linka a sociální vybavení  

v každém apartmánu

_Kryté parkování

_Lyžárna
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KONTAKT

+420 227 026 887

info@moninec.cz

RECEPCE

PO–NE   8–22 hod

#KONFERENCE

#SKOLENI

#FIREMNIVECIREK 

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

_Tábor

_ Areál Monínec

_Sedlec-Prčice

_Příbram

_Praha
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