Hotel ZÁMEK

MOSTOV***

Kongresová turistika
Hotel Zámek Mostov se nachází uprostřed zámeckého parku
cca 1 km od obce Mostov.
Hotelové ubytování:
Hotel Zámek Mostov
nabízí celkem 18 pokojů z toho je 12 podkrovních, 4 zámecké pokoje,1 apartmá
a 1 bezbarierový pokoj.
Hotel Mlýn
Nabízí celkem 31 pokojů, z toho je 24 dvoulůžkových, 2 třílůžkové, 1 jednolůžkový
a 4 apartmá

Komplex Zámek Mostov spolu s hotelem Mlýn nabízí celkem 49 pokojů v různých
kategoriích, samozřejmostí jsou nekuřácké pokoje. Všechny pokoje jsou komfortně
vybaveny TV/SAT, telefonem, WC se sprchou/vanou, navíc v hotelu Mlýn patří k vybavení
pokojů i internetová přípojka.

Stravovací služby
Gourmet restaurantu Georg a Olga, Růžový salónek, Lovecký salónek, zimní zahrada a
v letních měsících i prostorná terasa.
Zámecká restaurace nabízí českou, mezinárodní i vegetariánskou kuchyni.
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Namátkou z jídelního lístku:
Pečená kachna s červeným jablečným zelím podávaná s domácími bramborovými noky a
do zlatova opraženou cibulkou
Srnčí hřbet pečený do růžova s višňovým ragú a olivovou polentou
Tygří krevety s česnekovým máslem na trhaném salátu s cherry rajčaty a
balsamicovým krémem

Konferenční nabídka:
Slavnostní sál
Restaurace G&O
Růžový salónek
Zimní zahrada
Lovecký salónek
Přízemí zámku
Sál hotelu Mlýn
Vinný sklep

kapacita … 100 …
kapacita … 45 …
kapacita … 30 …
kapacita … 30 ...
kapacita … 30 …
kapacita … 50 …
kapacita … 100 ...
kapacita … 20 …

plocha 61 m2
plocha 60 m2
plocha 35 m2
plocha 40 m2
plocha 41 m2
plocha 136 m2
plocha 150 m2
plocha 36 m2
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Catering:
Občerstvení je zajištěno během celého dne, menu dle dohody servírované nebo formou
rautu, který přizpůsobíme vašemu výběru – např. speciality na grilu, zvěřina, mořské a
sladkovodní ryby, zeleninové a ovocné saláty, pečivo, plněné bagety s bylinkovým máslem
a další sortiment studené i teplé kuchyně. Za pěkného počasí pro Vás rádi připravíme
barbecue či garden party v zámeckém parku.
Velkou oblibu si u klientů získaly tematické večeře – Večeře s Karlem IV., Staročeská
kuchyně, Večeře s Metternichem, Zvěřinová kuchyně, Středomořská kuchyně,
Krušnohorský večer, Asijská kuchyně nebo Mexická kuchyně.
Jako doplňkové služby k firemní akci Vám nabízíme hudbu k tanci i poslechu a různé
speciality, jako jsou ochutnávky tuzemských a zahraničních vín, vystoupení kouzelníka,
cocktail show, taneční vystoupení, ochutnávky čajů, vystoupení skupiny historického
šermu, hostesky, moderátora, ohňostroj, ostrahu (hlídací služba, ochranka), osvětlovací
techniku, ozvučení, pořadatelskou službu, reprodukovanou hudbu / diskžokej, stany a
vybavení pro open-air akce (zahradní rauty apod.), taneční vystoupení, koncert vážné
hudby, zahradní slavnosti spojené s opékáním selete

Vybavení :
Z konferenčního vybavení nabízíme použití videopřehrávače, data / video projektor,
dekorace (živé a umělé květiny, státní vlajky, textilní dekorace), DVD, fax, flipchart,
kopírka, laserové ukazovátko, počítač / notebook, promítací plátno, řečnický pult,
televizor, videokamera s obsluhou, WiFi, židle a stoly.

Možnost využití konferenčních prostor:
Konferenční

Banketní

Koncertní

Divadelní

Zasedání

Raut
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Hotelové služby:
Bezbariérový přístup, faxové služby, kopírování, prodej upomínkových předmětů, map a
průvodců, průvodcovské služby, tlumočnické služby, prodej vystaveného porcelánu,
cestovní služby (jízdenky, letenky, víza, vstupenky apod.), dopravní služby (transfery, taxi
apod.), fotografické služby, sekretářské služby.

Welness:
Klasická masáž částečná, klasická masáž celková, aroma masáž, masáž lávovými kameny,
čokoládová masáž, podvodní částečná masáž, perličková koupel, uhličitá koupel, aroma
koupel, bylinná koupel, sirná koupel, masážní vana, slatinné obklady, parafínové obklady.
V Hotelu Mlýn můžete využít vnitřní bazén s finskou,parní a infra saunou

Outdoor Teambulding:
Spolu s naším obchodním partnerem jsme pro Vás připravili nabídku v oblasti
outdoorových aktivit a teambuildingu. Rádi Vám budeme nápomocni při stmelování týmu
spolupracovníků a navazování nových kontaktů s obchodními partnery. Věříme také, že
naše programy přispějí k pohodové atmosféře během firemních školení a meetingů. Na
základě Vašich požadavků a představ Vám připravíme dny plné vzrušení, zábavy a
vzdělávání.
Doufáme, že naší nabídkou plně uspokojíme Vaše potřeby.Pokud nabídka přesně
nevyhovuje Vašim představám,kontaktujte prosím naše obchodní oddělení, kde Vám rádi
pomůžeme realizovat Vaše přání a představy.
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