AREÁL MONÍNEC
Monínec 7
257 91 Sedlec-Prčice
Tel: +420 314 004 539
E-mail: rezervace@moninec.cz
www.moninec.cz
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_Hotel Monínec
_Nová Javorka
Tenisové kurty_

_Hotelová sjezdovka

_Hlavní sjezdovka
KOTVA

_Lyžařská škola

_Chata Čertovka
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Stánek s občerstvením_

_Naučná stezka VČELY A MRAVENCI

P
_Hlavní sjezdovka
LANOVKA

Tábor 30 km

Příbram 50 km

_Lanový park

_Lukostřelba
_Vlek
POMA

Juniorpark_

_Pohyblivý koberec

_Dětská herna Moniště
_Restaurace M2

Aktivity park Monínec_
_Lyžařská škola
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_Pilský rybník
_Apartmány Monínec
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Praha 80 km
Sedlec-Prčice 4 km
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UBYTOVÁNÍ
_3 KATEGORIE
UBYTOVÁNÍ

_UBYTOVACÍ KAPACITA
226 LŮŽEK

_CELOROČNÍ
UBYTOVÁNÍ

_ODDĚLITELNÁ
LŮŽKA

_POKOJE
S TERASOU

_VSTUP DO
WELLNESS ZÓNY

AREÁL 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.
Areál Monínec disponuje různorodými ubytovacími kapacitami. V případě, že plánujete velkolepý teambuilding, nemusíte
se obávat, že nebudou lůžka pro všechny. Areál disponuje
téměř až 230 lůžky.

HOTEL MONÍNEC***
_32 pokojů s celkem 84 lůžky
_Wellness centrum (vnitřní bazén, finská sauna,
vířivka, masáže, tělocvična)
_Restaurace s letní terasou
_Lyžárna

NOVÁ JAVORKA***
_24 pokojů s celkem 58 lůžky
_2 dvoulůžkové bezbariérové pokoje
_Společenská místnost
_Lyžářská škola a půjčovna vybavení

PENZION ČERTOVKA
_10 pokojů ve dvou podlažích
_Společenská místnost s barem
_Sauna
_Lyžárna

APARTMÁNY MONÍNEC
_8 apartmánů pro 40 osob
_Kuchyňská linka a sociální vybavení
v každém apartmánu
_Kryté parkování
_Lyžárna

RESTAURACE
_RESTAURACE
100 MÍST

_LETNÍ VENKOVNÍ TERASA
A CAFÉ BAR TERASY

_LOKÁLNÍ
SUROVINY

_VENKOVNÍ
GRIL A OHNIŠTĚ

_VEGETARIÁNSKÁ
JÍDLA

_VÍNA
DOG IN DOCK

PRO MILOVNÍKY DOBRÉHO JÍDLA
Restaurace v Hotelu Monínec nabízí kvalitní kuchyni a příjemné
posezení s výhledem na panorama Českého Meránu. Snažíme se
používat místní suroviny, vylučujeme polotovary, dochucovadla a instantní náhražky. Při vytváření jídelníčků vycházíme z toho, že se
nacházíme v lesích, takže v našich jídlech najdete houby, borůvky,
lesní plody a zvěřinové maso. Jídla připravuje kolektiv pod vedením
šéfkuchaře Marka Volšanského.
„Občerstvení během konferencí a školení i následné rauty většinou
předčí očekávání i náročnějších hostů.“
Libuše Vaverková, Vedoucí střediska služeb

KÁVOVÉ PŘESTÁVKY
_Sladké nebo slané
_Mix sladké i slané

NABÍDKA MENU
_Pro skupiny nad 15 osob
_2-chodové menu/3-chodové menu
_Vegetariánské menu

BUFETOVÁ NABÍDKA
_Pro skupiny nad 20 osob
_Teplé/Studené

LETNÍ GRIL PARTY
_Připravováno na kamenném venkovním rožni
_Venkovní posezení

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
_Bohatá nabídka alko/nealko nápojů

NABÍDKA VÍN
_Vína z moravských vinic, tak i vína z různých
koutů Evropy

KONFERENCE
ŠKOLENÍ
_KAPACITA KONFERENCÍ
430 OSOB

_TECHNIKA
A VYBAVENÍ

_OBČERSTVENÍ

FIREMNÍ ŠKOLENÍ NEBO KONFERENCI NA MONÍNCI
Monínec není jen rekreační areál, ale také ideální místo pro
školení a konference. K dispozici máme v areálu několik větších i menších salonků. Uspořádat zde tak můžete například
menší školení, ale i kongres až pro 200 osob.
Nabídneme vám kromě veškeré techniky a vybavení také
nádherný výhled na krajinu Českého Meránu.

KONFERENCE A ŠKOLENÍ
_Celková kapacita sálů až 430 osob
_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 náročnějších hostů
_Konferenční set (blok, tužka)
_Flipchart
_Wi-Fi připojení
_Parkování
_Letní i zimní vyžití

KONFERENCE
Velký sál hotel

Divadelní Školní U – stůl
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×
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Salonek Javorka

60

48

30

Tělocvična

50

30

20

430

258

170

Malý salonek hotel
Velký sál M2

Celkem

KONFERENČNÍ PROSTORY
VELKÝ SÁL M2
_Dataprojektor

_Technická kabina

_Plátno

_Zvuková aparatura
_WI-FI

_Flipchart

_ROZLOHA
206 m2

RESTAURACE
MALÝ SALONEK

|
VELKÝ SÁL

TERASA

DIVADELNÍ
max. 200 lidí

ŠKOLNÍ
max. 120 lidí

U – STŮL
max. 60 lidí

SALONEK JAVORKA
_Dataprojektor
_Plátno

HOTEL MONÍNEC - VELKÝ SÁL

HOTEL MONÍNEC - MALÝ SALONEK

_Dataprojektor

_Zatemňovací římské rolety

_Dataprojektor

_Plátno

_TV a WI-FI

_Plátno

_Flipchart

_Zvuková aparatura

_Flipchart

_Akustický obklad stěn

_KAPACITA
200 OSOB

_Flipchart
_WI-FI

_KAPACITA
60 OSOB

_ROZLOHA
73 m2
DIVADELNÍ
max. 60 lidí

_TV a WI-FI

ŠKOLNÍ
max. 48 lidí

U – STŮL
max. 30 lidí

TĚLOCVIČNA
DIVADELNÍ
max. 100 lidí

ŠKOLNÍ
max. 60 lidí

_KAPACITA
100 OSOB

U – STŮL
max. 40 lidí

_ROZLOHA
94 m2

DIVADELNÍ
max. 20 lidí

_Školení / sportovní aktivity
( jóga, aerobic, stolní tenis)

U – STŮL
max. 20 lidí

_KAPACITA
20 OSOB

_ROZLOHA
29 m2

DIVADELNÍ
max. 50 lidí

ŠKOLNÍ
max. 30 lidí

_KAPACITA
50 OSOB

U – STŮL
max. 20 lidí

_ROZLOHA
72 m2

TEAMBUILDING
WORKSHOP
_PROGRAM
NA MÍRU

_WORKSHOPY
S INSTRUKTORY

_FIREMNÍ
LYŽOVÁNÍ

_SNÍH
V LÉTĚ

VEZMĚTE SVÉ ZAMĚSTNANCE NA MONÍNEC
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. Zajistíme pro vás sníh v kterémkoli ročním období! Areál je vybaven zařízením Snowfactory,
které umožňuje výrobu sněhu díky speciální zasněžovací
technologii i při letních teplotách.

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 padákem,
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 v rámci
teambuildingových aktivit sníh: stavba
sněhových hradů, koulovaná apod.
_Díky Snowfactory zajistíme sníh
i při letních teplotách

SNÍH
NA ZAKÁZKU
_ZAŘÍZENÍ
SNOWFACTORY

_SNÍH
V LÉTĚ

_DOVOZ SNĚHU
NA FIREMNÍ AKCI

SNÍH NA LETNÍ AKCE
Areál Monínec je od roku 2016 vybavený zařízením Snowfactory. Zařízení umožňuje výrobu sněhu díky speciální zasněžovací technologii, která zajistí výrobu sněhu již při teplotě
do 15 °C.
Pořádáte v létě nějakou zajímavou akci a hodil by se vám na
ni sníh? Jedno zařízení Snowfactory je mobilní, a tak je možné
si jej krátkodobě pronajmout. Do blízkých lokalit můžeme
sníh dopravit nákladním automobilem.

FAKTA O SNOWFACTORY
_Snowfactory je nejmodernější systém zasněžování
pro sjezdové lyžování
_Zasněžování při teplotách nad nulou (do 15 °C)
_Klasický chladící princip, který se odehrává
v uzavřeném kruhu
_Vyrobený sníh je bez chemických přísad,
je založený na dvou hlavních zdrojích
(vodě a vzduchu)
_Ledové vločky o teplotě -5 °C
_Sníh kvality firn (vločky již prošly kompletní
krystalickou přeměnou)

_Praha

Monínec 7
257 91 Sedlec-Prčice
Středočeský kraj

_Příbram

Tel: +420 314 004 539
E-mail: rezervace@moninec.cz
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