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PPřijměte pozvání na jižní Moravu do malebné vinařské 

vesničky Hlohovec. Nachází se v centru jedné z nejvý-
znamnějších památek UNESCO v ČR - Lednicko-valtic-
kém areálu. Pro menší skupinky osob zde nabízíme zcela 
nové vhodné prostory i s komfortním ubytováním ***stan-
dardu ve sklípku „U krále Jošta“. K dispozici je celkem 
16 lůžek – 4 pokoje dvoulůžkové a 2 pokoje čtyřlůžkové, 
vždy s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybave-
ny TV. Vinný sklípek pro 45 osob se nachází přímo pod 
ubytováním. Celý objekt je pronajat na danou akci vždy  
jen pro jednu skupinu, bez ohledu na to, zda je využito
i ubytování nebo pouze společenské prostory.

• Pokud hledáte vhodné místo, kde uspořádat se svými ko-
legy workshop aniž byste byli zatíženi klasickým fi remním 
prostředím, posedět s obchodními partnery nebo jen touží-
te po odreagování se od běžných pracovních povinností.
• Chcete-li zajistit rodinnou oslavu, výročí či setkání se 
svými blízkými a jiné příležitosti tohoto typu .
Zajistíme kompletní servis k Vašemu pobytu u nás. 
Ten se týká:
• gastronomických služeb – připravíme občerstvení dle 
přání klienta – husí či kačení hody, tradiční zabijačkové 
speciality, domácí paštiky, pomazánky, klasické studené 
rauty a mnoho dalších variant 
• degustací vín – vynikajícími moravskými víny Vás 
provede ve sklípku zkušený sommelier (k dispozici jsou 
vybraná sudová i lahvová vína větších či menších morav-
ských producentů)
• zajištění společenského programu – hudební produkce 
(cimbálová muzika, soubor lidových zpěváků, harmoni-
kář), lidový vypravěč
• zajištění doprovodného programu - prohlídky Lednic-
ko-valtického areálu na kolech, autobusem v kombinaci 
s lodí a kočárem, exkurze vinařských podniků a expozic
Cena je vždy stanovena individuálně, podle konkrétních 
požadavků a představ klienta. Při určování cenové kal-
kulace je rozhodující celkový počet osob, typ ubytování 
(pokud by bylo nutné zajistit ubytování ve vyšším stan-
dardu), zvolené menu a případné zajištění dalších služeb 
(cimbálová muzika, prohlídka LVA aj.)
Pozn. V případě většího počtu osob (nad 16) zajistíme 
ubytování v blízkém okolí.Rodinné

Firemní akce a rodinné oslavy


