Rekreační a sportovní středisko
„U Starého rybníka“ Zbraslavice

NABÍDKA PRO FIREMNÍ AKCE,
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INFORMACE
O AREÁLU
- 20 km na jih od starobylé Kutné Hory
- 1 hodinu jízdy autem od Prahy
- 3,5 ha pro pořádání sportovních akcí
- dalšího vyžití na břehu Starého rybníka
- areál je obklopen lesy
- dostupné vlakem, autobusem a autem
- skvělá dostupnost po dálnici D1 EXIT 56 na Zruč nad Sázavou
- parkování přímo v areálu
- vhodný pro firemní akce, oslavy, svatby
i skupiny sportovců

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

USPOŘÁDÁME PRO VÁS ...

DOBRODRUŽNÉ HRY

FIREMNÍ AKCE NA MÍRU

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Program na míru Vaší akci dle potřeb
Vaší organizace.
Individuální cena dle náročnosti.

Zbraslavice@sicco.cz

STRAVOVÁNÍ
Snídaně :

Menu 15 - pečený králík se slaninou, listový špenát,
bramborové noky 1a, 3, 6, 7
Menu 16 - kančí guláš, jarní cibulka, houskový knedlík 1a, 3, 7, 6, 11

švédský stůl formou teplého bufetu 100,-Kč/os

Jednotná cena polévky, menu (12-16) a zákusku 189 Kč

Sestavte si vlastní menu

Menu 17 - filátko z pstruha na másle, citron, gratinované
brambory 1a, 3, 7, 4, 14
Menu 18 - losos na másle a bylinkách, kuskus se zeleninou,
citron 3, 7, 14, 4
Menu 19 - vepřová panenka Wellington, šťouchané brambory 1a,

Polévky:
A - staročeská česneková polévka 3, 6
B - hovězí vývar s masem a nudlemi 1a, 3, 9
C - hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1a, 3, 6, 9
D - kuřecí vývar s masem a nudlemi 1a, 3, 9
E - brokolicový krém 1a, 7, 9
F - bramborová polévka 1a, 9
Zákusky:
51 - vesnický koláč 1a, 3, 7
52 - jahodový dezert 1a, 3
53 - ovocná kostka 1a, 3
54 - jablkový závin 1a, 3
55 - tiramisu 1a, 3
Menu 01
Menu 02
Menu 03
Menu 04
Menu 05
Menu 06
Menu 07
Menu 08
Menu 09
Menu 10
Menu 11

7, 3, 12, 11

Menu 20 - biftek sedlák ve slaninové košilce, fazolky,
opečené brambory 1a, 3, 7, 10
Menu 21 - šunková rolka s křenem, kuřecí steak
na žampionech, hranolky 1a, 3, 7, 10, 11, 6
Menu 22 - ½ kuřete pečeného na grilu, bramborové dukátky
se slaninou 3, 7, 6, 12
Menu 23 - t- bone po farmářsku na listovém salátu s pečenými
rajčaty, bramborák 1a, 6, 11, 3
Menu 24 - masová jehla (3 druhy masa, zelenina, špek), krokety

- hovězí guláš, houskový knedlík 1a, 3, 7
- moravský vrabec, špenát, bramborové špalíčky 1a, 3, 7
- přírodní rybí filé na másle, opečený brambor 7, 4, 6
- pečené kuře, vařený brambor 7, 6, 13
- přírodní roštěná, hranolky 1a, 6, 11
- vepřová plec po selsku, dušené zelí, houskový
a bramborový knedlík 1a, 3, 7, 6
- kuřecí prso špikované, gratinované brambory 1a, 3, 7, 9
- svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový
terč 1a, 3, 7, 9
- přírodní vepřové žebírko s kostí, hranolky 1a, 7, 6, 11
- smažený vepřový řízek, citron, vařený brambor 1a, 7, 3, 6
- smažený kuřecí řízek, vařený brambor 1a, 7, 3, 6

1a, 3, 7, 6, 11

Jednotná cena polévky, menu (17-24) a zákusku 249 Kč
Vegetariánská menu:
Menu 25 - brokolicový krém, zeleninový nákyp,
vařený brambor , listový špenát 1a, 7, 9, 6, 12
Menu 26 - bramborová polévka, kuskus s pečenou zeleninou
a tofu, pečená cherry rajčata 1a, 3, 7, 6, 12
Menu 27 - zeleninový vývar s těstovinou, bulgur s templem,
čerstvou zeleninou, salát 1a, 7, 6, 11
Menu 28 - čočková polévka se smaženým hráškem, fettucinne
s houbovo smetanovou omáčkou 1a, 7, 3, 13

Jednotná cena polévky, menu (01-11) a zákusku 159 Kč

Jednotná cena polévky, menu (25-28) a zákusku 189 Kč

Menu 12 - pečená kachna, dušené zelí, karlovarský knedlík 1a, 3,

Menu lze použít jak k obědu, tak k večeři. Vyberte si jednotné
menu pro Vaši skupinu. Menu obsahuje porci 200g masa v
syrovém stavu, přílohu a zeleninovou oblohu.

7, 6

Menu 13 - kuřecí prso kořeněné, dušená zelenina, vařený
brambor 7, 6, 12
Menu 14 - vepřové medailonky z panenky, bylinková omáčka,
dušená rýže 1a, 3, 7

www.ZBRASLAVICE.eu

Menu bez dezertu - 15 Kč.

603 415 112

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

Zbraslavice@sicco.cz

GRILOVÁNÍ
Naši zkušení kuchaři pro Vás připraví grilování na terase.
Standardní menu obsahuje vepřové a kuřecí medailonky
(180 -200 g/osobu), klobásu, zel. saláty, pečivo.

Cena 209 Kč / osoba. Grilování připravíme pro min. 5 osob.

OPÉKÁNÍ SELETE
/ kýty, krocana, kuřat /

Naložené sele (dle váhy), orientační váha 20 - 30 kg (cena 289 Kč/kg).
Naložená kýta (dle váhy), orientační váha 10 -15 kg (cena 299 Kč/kg).		
Naložený krocan (dle váhy), orientační váha 15 - 20 kg (cena 349 Kč/kg). 		
Naložená kuře (dle váhy), orientační váha 1 - 1,5 kg (cena 189 Kč/kg). 		

1 kg selete je pro cca 3 - 4 osoby
1 kg kýty je pro cca 4 - 5 osob
1 kg krocana je pro cca 4 - 5 osob
1 kg kuřete je max pro 2 osoby

Obsluha, dřevo, brikety, el. energie, opékač 2500 Kč
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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DOPLŇKY KE GRILOVÁNÍ
BURGER na grilu, sedlácké hranolky..........150,-Kč/1ks (minimálně od 15 ks)
150 gr masa, bulka, zelenina, omáčka, slanina, sýr, hranolky 200 gr.
Guláš do kotlíku vč. pečiva.......... 75,-Kč/1os
Kuřecí paličky.................................. 500,-Kč/1kg
Miniřízečky kuřecí i vepřové...... 750,-Kč/1kg
Grilovaný hermelín.......................... 89,-Kč/1ks
Grilovaný camembert..................... 75,-Kč/1ks
Cibulky, kys. okurky, kozí rohy, hořčice, křen ... paušálně 1500 - 3000,-Kč
(dle počtu osob)
Šopský salát...................................... 49,-Kč/1os
Ovocná mísa (dle sezóny) ....... 250,-Kč/1kg
Zeleninová mísa .......................... 195,-Kč/1kg
Salámová mísa ....... ......................395,-Kč/1kg
Sýrová mísa.................................... 395,-Kč/1kg
Pečivo světlé....................................... 5,-Kč/1ks
Pečivo tmavé...................................... 9,-Kč/1ks
Chleba plátek.................................... 4,-Kč/1 plátek
Dezert ................................................. 45,-Kč/1ks

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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BAR,
PRODEJNA OBČERSTVENÍ
Každý den v letní sezóně jsou k dispozici 2 prodejny občerstvení na
terasách. Naleznete zde 2 druhy točeného piva, točenou malinovku nebo kolu, lahodnou kávu, široký sortiment nealko i alko
nápojů, nanuky, sušenky, cukrovinky, ale i drogistické zboží.

V případě firemních akcí je možné domluvit otevření baru v
prostorách budovy Sport.
Dle dohody je možné provozní dobu baru i občerstvení přizpůsobit Vaší akci.

COFFEEBREAK
Coffeebreak 1 - Káva,čaj, minerální voda, dva vesnické koláčky 1a,3,7
Coffeebreak 2 - Káva,čaj, minerální voda, dva mini sendviče 1a,3,7,11
Coffeebreak 3 - Káva,čaj, minerální voda, čerstvé krájené ovoce 1a, 3,7
Coffeebreak 4 - Káva,čaj, minerální voda, jablkový závin 1a, 3,7
Jednotná cena za coffebreak je 95 Kč/osoba.
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
CENTRUM VYSOKÝCH LAN
Pestrá škála překážek prvního patra je ve výšce 6,5 metrů
nad zemí, překážky druhého patra jsou 10,5 metrů nad zemí.
Moderní způsob jištění každého jednotlivce zabezpečuje
bezpečné překonání této akce.
Dohled zkušeného instruktora je samozřejmostí.

Orientační cena:
179,-Kč/osoba/patro,
299,-Kč/osoba/obě patra,
min. 5.990 Kč za půl dne (4 hod.),
min. 7.990 Kč za celý den (8 hod.)

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu
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ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
PAINTBALL
Paintball je moderní, rychle se rozvíjející adrenalinový sport.
Pro ty opravdu nezasvěcené, tato hra spočívá ve speciálních
paintballových značkovačích, které vystřelují paintballové
kuličky, což jsou želatinové kapsle naplněné paintballovým
barvivem. V tomto sportu není potřeba pouze fyzické zdatnosti, ale také velice rychlých reflexů a schopností se rychle

rozhodnout ve stresové situaci, když se například ocitnete
pod nepřátelskou palbou. Tento sport je bezesporu plný
vzrušení, napětí, dobrodružství a především při něm zažijete
spousty skvělé zábavy.

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

Připravíme pro Vás hru v prostředí lesa,
tůní a bývalého lomu. Zažijte adrenalin při
dobývání nepřátelského území.
Orientační cena:
600 Kč na osobu (cena obsahuje půjčení zbraně, přilby,
ochranného pláště, 200 nábojů, plán akce, odměnu pro vítěze).
Hra je cca 2 hodiny dlouhá a je na ní potřeba min. 8 osob.

www.ZBRASLAVICE.eu

Půjčení paintballového vybavení bez organizování hry:
500 Kč na osobu (cena obsahuje půjčení zbraně, přilby,
ochranného pláště, 100 nábojů). Všechny ceny jsou vč. platné sazby

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
HOROLEZECKÁ STĚNA
Pro všechny šplhouny a šplhavce, kteří rádi napodobují
mouchy, jsme připravili na stěnu budovy Sport lezecký ráj.
Cest vedoucích k vrcholu je nespočet a zcela jistě si nějakou
najdete i vy. Nezbývá, než vybrat ten správný chyt…
Orientační cena:
149 Kč/osoba, min. 2.990 Kč za půl dne (4 hodiny),
min. 3.990 Kč za celý den (8 hodin)

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
KAJAKY
Nemusíte být olympijským vítězem jako Doktor nebo Hilgertová, aby jste si z pobytu na vodě odnesli neopakovatelné
zážitky. Stačí trocha fantazie a na našich nafukovacích kajacích
se stanete nejobávanějším bukanýrem jižních moří, kormi-

delníkem vikingského drakkaru manévrujícím ve studených
vodách norských fjordů, otrokem přikovaným k veslu římské
triéry ženoucí se do bojové vřavy, cestujícím na nepotopitelném Titaniku… Rozhodněte se sami, kterou cestou se vydáte.

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

Orientační cena:
149 Kč/osoba, min. 2.990 Kč za půl dne (4 hodiny),
min. 3.990 Kč za celý den (8 hodin)

www.ZBRASLAVICE.eu
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ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
LUKOSTŘELBA
Myslíte, že máte stejně bystré oko a pevnou ruku jako
Vilém Tell nebo Robin Hood? Dokažte sobě i svým přátelům
a známým, že to tak je. V našem lukostřeleckém amfiteátru

můžete posílat šípy do terče jeden za druhým, vyhrávat sázky
nebo zlepšovat rekordy a poté o tom u dobrého jídla a pití
vykládat zaručeně pravdivé historky.

Orientační cena:
149 Kč/osoba, min. 2.990 Kč za půl dne (4 hodiny),
min. 3.990 Kč za celý den (8 hodin)

www.ZBRASLAVICE.eu

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
HORSKÁ KOLA
Na Tour de France nebo Závod Míru u nás těžko natrénujete. Ale kdo by také stál na dovolené o to, při projížďkách
v takové krásné přírodě jakou najdete v okolí střediska, zuřivě
šlapat do pedálů a sledovat displej tachometru a vyhodnoco-

vat sporttester. Snad jedině sportovci na soustředění s trenérem, který popíjí kafíčko a asistent jim počítá kola a zapisuje
časy. Těm nic jiného nezbývá. Vy ostatní se můžete kochat. Ale
pozor! Pojedete na kole…

Orientační cena: 250 Kč za osobu
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu
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RELAXAČNÍ ZÁŽITKY
SAUNA
Emile, zvonek… Otevři! Co je drahoušku! Copak nevidíš, že
beru saunu?! Já se učím… Tak takovou situaci z filmové komedie
Marečku, podejte mi pero! od Z. Svěráka a L. Smoljaka nikde

nezažijete. Ale můžete si ji v duchu promítat při relaxaci v naší
nové, moderní sauně a libovat si, že nejste v roli inženýra Týfy,
kterému nebylo dopřáno v klidu brát svou oblíbenou saunu.

Orientační cena:
89 Kč/osoba. Min. počet 3 osoby.
Je-li počet osob 3 a méně, hradí se 280 Kč/hodina.
Prostěradlo je možné si zapůjčit za 25 Kč.

www.ZBRASLAVICE.eu

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
KOLOBĚŽKY
Na nejoblíbenějším dopravním prostředku Hurvínka, který
u nás máme k dispozici, můžete brázdit okolí po cestách
necestách. Chá, chá.

Orientační cena: 250 Kč za osobu.
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu
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ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY
AQUAZORBING
Smáli jste se někdy při pohledu na křečka v kleci? Vžijte se
do jeho pocitů a nastupte do Aquazorbu. V průhledné nafukovací kouli plující po vodní hladině si užijete zábavy až se
kamarádi na břehu budou za břicha popadat. Po skončení
vymezeného času, který vám při pokusech o chůzi – těm

schopnějším při pokusech udržet se alespoň ve vzpřímené poloze – bude připadat jako věčnost, vylezete ze zorbu
mokří jako myš. Ale pozor bude to pouze a jedině váš pot.
Aquazorb je bezpečně uzavřen a neustále pod dozorem
instruktora. Nuže, koulej se…

Orientační cena:
149 Kč/osoba min. 2.990 Kč za půl dne (4 hodiny),
min. 3.990 Kč za celý den (8 hodin)

www.ZBRASLAVICE.eu

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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PROSTORY
PRO ŠKOLENÍ
Pro pořádání různých firemních akcí, školení a seminářů lze
využít konferenční zázemí o kapacitě až 120 míst. Dle přání
zajistíme kompletní technické vybavení.
Nabízíme 9 různých prostor
PLOCHA DIVADLO ŠKOLA KONFE(m2)
(osob)
(osob)
RENCE
(osob)

Cena
pronájmu
den

Cena
pronájmu
hod

Učebna 1

56

60

--

40

500

300

Učebna 2

45

50

22

20

500

300

Učebna 3

35

50

32

30

500

300

Tělocvična A

312

400

--

120

--

100

Tělocvična B

150

250

--

80

--

80

Tělocvična C

70

120

60

50

--

70

Tělocvična D

57

60

20

20

--

50

Tělocvična E

140

230

--

75

--

80

Jídelna

155

180

100

120

Zdarma

Zdarma

V ceně není zahrnuto vytápění, které se platí dle skutečné spotřeby.

Denní pronájem prezentační techniky:
Plazmová TV, úhlopříčka 119 cm
Projektor
Flipchart + papíry
Přenosný reproduktor na mluvené slovo,
2 mikrofony
Kopírování (1 kopie A4)

300 Kč
800 Kč
300 Kč
900 Kč
5 Kč

Všechny ceny jsou vč. platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu
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SPORTOVIŠTĚ
TĚLOCVIČNY
Přímo v areálu je k dispozici pět tělocvičen o podlahové ploše 312, 150, 70, 57 a 140 m2. Tělocvična A je určena
i k míčovým hrám. V nedaleké obci (1km) je k dispozici plně
vybavená multifunkční hala, sokolovna i profesionální tenisové hřiště, které je možnost si pronajmout.

PLOCHA DIVADLO ŠKOLA KONFERENCE
(m2)

(osob)

(osob)

(osob)

Tělocvična A

312

400

--

120

Tělocvična B

150

250

--

80

Tělocvična C

70

120

60

50

Tělocvična D

57

60

20

20

Tělocvična E

140

230

--

75

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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SPORTOVIŠTĚ
VENKOVNÍ HŘIŠTĚ
V areálu o rozloze 5 hektarů jsou venkovní sportoviště.
3 hřiště na volejbal (nohejbal), hřiště na plážový volejbal,
na basketball.

www.ZBRASLAVICE.eu

Na malou kopanou, fotbalové hřiště o rozměrech 60 x 90 m.
Louka uvnitř areálu je určena k dalším sportovním aktivitám.
Všechna sportoviště jsou pro ubytované zdarma k využití.

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

SPORTOVNÍ
SPORTOVNÍTURNAJE
TURNAJE

Uspořádámeaa zajístíme
potřebné
pro sportovní
turnaje,
Uspořádáme
zajistímevše
vše
potřebné
pro sportovní
turnaje,
tréninky
a
jiné
sportovní
aktivity
a
to
včetně
tréninky a jiné sportovní aktivity a to včetně občerstvení
občerstvení
a zázemí
pro vedení
co vy? Hecnete
se?
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akce. Aakce.
co vy?A Hecnete
se?
Cena dle náročnosti programu.
Cena dle náročnosti programu.

SPORTOVNÍ
SPORTOVNÍCENY
CENY

Sláva
vítězům,
čest
poraženým.
těm
nejlepším
i poháry
Sláva
vítězům,
čest
poraženým.
AA
těm
nejlepším
i poháry
a medaile!
Rádi
je Vás
prozajistíme
Vás zajistíme
z nabídky.
široké nabídky.
a medaile!
Rádi
je pro
z široké
Prohlédněte
si
ji
na
www.SportovniCeny.cz
Prohlédněte si ji na www.sportovniceny.cz.
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UBYTOVÁNÍ
BUDOVA SPORT ê ê ê
19 x čtyřlůžkový pokoj, 2 x třílůžkový pokoj
a 1x dvoulůžkový pokoj
Celkový počet lůžek : 84
Celkový počet lůžek vč. přistýlek formou paland: 124
Vždy dva čtyřlůkové pokoje mají společnou chodbičku,
WC a koupelnu se sprchovým koutem.
Třílůžkové pokoje mají sociální zařízení samostatné.

Cena 480 Kč/osoba/noc + 49 Kč/os/pobyt lůžkoviny

www.ZBRASLAVICE.eu

Tučná číslice označuje počet spodních lůžek,
druhá číslice označuje počet přistýlek formou paland.
V přízemí budovy se nachází bar, tři učebny, tělocvična „C“
a sauna.
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

UBYTOVÁNÍ
HOTELOVÁ APARTMÁ ê ê ê
16 x čtyřlůžkový pokoj
1 x pětilůžkový pokoj
1 x dvoulůžkový VIP apartmán s plně vybavenou kuchyňkou.
Jeden pokoj má bezbariérový přístup.
Celkový počet lůžek: 71
Celkový počet lůžek vč. přistýlek formou paland: 104
Každý pokoj má vlastní vchod, předsíň,
WC a koupelnu se sprchovým koutem.

Cena 480 Kč/osoba/noc + 49 Kč/os/pobyt lůžkoviny

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

Tučná číslice označuje počet spodních lůžek,
druhá číslice označuje počet přistýlek formou paland

VIP

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

UBYTOVÁNÍ
ADAM a EVA êêê
4 x dvoulůžkový pokoj, 2 x třílůžkový pokoj
Celkový počet lůžek : 14
Celkový počet lůžek vč. přistýlek formou paland: 16
Pokoje mají společnou chodbičku, WC a koupelnu se
sprchovým koutem. Na společné chodbičce jsou umístěna
krbová kamna, která slouží k vytápění budovy.
Ubytování je vhodné i pro majitele psů.

ADAM

Cena 480 Kč/osoba/noc + 49 Kč/os/pobyt lůžkoviny

EVA

Tučná číslice označuje počet spodních lůžek,
druhá číslice označuje počet přistýlek formou paland

Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

UBYTOVÁNÍ
CHATIČKY A SRUB ê ê
Na sezónu 2019 Vám nabízíme zcela nové zděné chatičky s
novým vybavením a dlažbou. Hosté se k nim dostanou autem
po kvalitní cestě a dokonce u nich i zaparkují. Sociální zařízení
je v docházkové vzdálenosti.

A

CH

Interiér srubu je v retro stylu a nabízí velkokapacitní ubytování
(palandy). WC a umývárny jsou umístěny v sousední budově.

KY

Č
TI

Celková kapacita 132 lůžek.
Cena chatek: 480 Kč/chatka/noc + 49 Kč/os/pobyt lůžkoviny
(+ poplatek za osobu v chatce 200 Kč/den)
Cena srubu: 120 Kč/osoba/noc (jen vlastní spací pytel)
Všechny ceny jsou vč. platné sazby DPH

Tučná číslice označuje počet spodních lůžek,
druhá číslice označuje počet přistýlek formou paland

SRUB

www.ZBRASLAVICE.eu

CHATIČKY
V NOVÉM HÁVU

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

DÁLE NABÍZÍME
NABÍZÍME
DÁLE
OCHUTNÁVKA VÍN
VÍN
OCHUTNÁVKA

FOTOBOX
FOTOBOX

víně
je pravda.
Pravdou
je umíme
i to, že
umíme
vybrat
VeVe
víně
je pravda.
Pravdou
je i to, že
vybrat
dobrá
vína
dobrá Vás
vínanaabáječnou
pozvat Vás
na báječnou
degustaci vín.
a pozvat
degustaci
vín.
Orientační
cena
199
Kč/os.
Přijeďte
se
přesvědčit.
Orientační cena 199 Kč/os. Přijeďte se přesvědčit.

Když prožíváme hezké chvilky, přejeme si, aby trvalo věčně.
My to umíme zařídit díky našemu fotoboxu. Nebojte se
zvěčnit své prima chvíle!

Orientační cena 19.900 Kč/5hodin
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu
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Zbraslavice@sicco.cz

DISKOTÉKY
DISKOTÉKY
DISKOTÉKY
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Pro velké skupiny máme k dispozici taneční prostory s občerPro
velké skupiny máme
k dispozici
taneční
prostory
s občerstvením.
večerní
tancování
nebyloprostory
nikdy snadnější.
Pro
velkéUspořádat
skupiny máme
k dispozici
taneční
s občersstvením.
Uspořádat
večerní tancování nebylo nikdy snadnější.
Cena jižUspořádat
od
4.000 Kč.
tvením.
večerní tancování nebylo nikdy snadnější.
Cena
již
od
4.000
Kč.
Cena již od 4.000 Kč
Všechny ceny jsou včetně platné sazby DPH
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TYPY NA VÝLETY
Zámek Kačina -

Město Kutná Hora
- 20 km, autem i vlakem

25 km, autem

Zámek Zruč
- 15km, autem i vlakem

Hrad Český Šternberk
- 40 km, autem

Tvrz Malešov

Město Čáslav

- 14 km autem

- 20 km, autem

Zámek Žleby

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

- 29 km, autem

Zbraslavice@sicco.cz

VZOROVÁ KALKULACE
20 OSOB NA 2 DNY, EKONOMICKÝ POBYT
VČ. JÍDLA A PITÍ
Vyúčtování pobytu

4. 12. 2019

Kalkulace pobytu
Zákazník:

20 osob na 2dny, pronájem prostor, večer grilování, druhý den snídaně a oběd

Adresa:

,

Telefon:
E-mail:
Ubytování: od 5.6.2020, do 6.6.2020
Místo:

Hotelové apartmá 1 (B11, B12, B13, B14, B15)
Počet

Částka Dny

Celkem

Ubytování v hotelovém apartmá 5 - 6.6.2020 - 1 NOC

20 × 480,00 Kč

1

9 600,- Kč

Grilování: vepřové a kuřecí medailonky (180 - 200 g / osobu), klobásu, zel. saláty, pečivo

20 × 209,00 Kč

1

4 180,- Kč

Guláš do kotlíku vč. pečiva

20 ×

75,00 Kč

1

1 500,- Kč

Sýrová mísa cca 1 kg

1 × 395,00 Kč

1

395,- Kč

Zeleninová mísa cca 1 kg

1 × 195,00 Kč

1

195,- Kč

Pečivo bílé k mísám

10 ×

5,00 Kč

1

50,- Kč

Pečivo chléb k mísám

10 ×

4,00 Kč

1

40,- Kč

Zákusek

20 ×

45,00 Kč

1

900,- Kč

Předpokládaná konzumace na baru - cca 250,- Kč / os

20 × 250,00 Kč

1

5 000,- Kč

Snídaně 6.6.2020 formou teplého bufetu

20 × 100,00 Kč

1

2 000,- Kč

Oběd 6.6.2020 formou jednotného menu

20 × 189,00 Kč

1

3 780,- Kč

Místní poplatky za kalendářní dny

20 ×

12,00 Kč

2

480,- Kč

Lůžkoviny

20 ×

49,00 Kč

1

980,- Kč

1 × 500,00 Kč

1

500,- Kč

Pronájem učebny 1 den

Celková cena 29 600,- Kč
Zaplacená záloha

0,- Kč

Zbývá doplatit 29 600,- Kč

Veškeré ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

VZOROVÁ KALKULACE
100 OSOB NA 2 DNY, LUXUSNĚJŠÍ POBYT
VČ. PROGRAMU, JÍDLA A PITÍ
4. 12. 2019

Vyúčtování pobytu

Kalkulace pobytu
Zákazník:

100 osob na 2 dny, adrenalin, grilování kýty, živá hudba, konzumace na baru, jídlo formou menu

Adresa:

,

Telefon:
E-mail:
Ubytování: od 5.6.2020, do 6.6.2020
Místo:

Budova SPORT (105, 106, 107, 108, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211), Hotelové apartmá 1 (B11, B12, B13,
B14, B15, B16), Hotelové apartmá 2 (B21, B22)
Počet

Ubytování v hotelovém apartmá a v budově Sport 5 - 6.6.2020 - 1 NOC

100 ×

Při příjezdu coffeebreak - výběr dle prezentace 1 - 4
Grilování - naložená kýta (dle váhy), orientační váha 10 - 15 kg (cena 299,- Kč / kg) - 2 ks do grilu
Obsluha, dřevo, brikety, el. energie, opékač
Během ořezávání doporučujeme - grilování vepřové a kuřecí medailonky (180 - 200 g / osobu),
klobásu, zel. saláty, pečivo - 209,- Kč / os

Částka Dny

Celkem

480,00 Kč

1

48 000,- Kč

100 ×

95,00 Kč

1

9 500,- Kč

30 ×

299,00 Kč

1

8 970,- Kč

1×

2 500,00 Kč

1

2 500,- Kč

40 ×

209,00 Kč

1

8 360,- Kč

Guláš do kotlíku vč. pečiva... 75,- Kč / os

40 ×

75,00 Kč

1

3 000,- Kč

Grilovaný hermelín - 89,- Kč / ks - pro vegetariány

20 ×

89,00 Kč

1

1 780,- Kč

Sýrová mísa - 395,- Kč / cca 1 kg

5×

395,00 Kč

1

1 975,- Kč

Salámová mísa - 395,- Kč cca 1/ kg

5×

395,00 Kč

1

1 975,- Kč

Zeleninová mísa - 195,- Kč /cca 1 kg
Šopský salát - 49,- Kč / os - 100 porcí
Cibulky, kys. okurky, kozí rohy, hořčice, křen - paušálně

5×

150,00 Kč

1

750,- Kč

100 ×

49,00 Kč

1

4 900,- Kč

1×

2 000,00 Kč

1

2 000,- Kč

Pečivo bílé k masu a mísám - 5,- Kč / ks

40 ×

5,00 Kč

1

200,- Kč

Pečivo tmavé k masu a mísám - 9,- Kč / ks

40 ×

9,00 Kč

1

360,- Kč

Pečivo chléb k masu a mísám - 4,- Kč / plátek

40 ×

4,00 Kč

1

160,- Kč

Zákusek 45,-Kč/ 1ks

100 ×

45,00 Kč

1

4 500,- Kč

Předpokládaná konzumace na baru - cca 250,- Kč / os

100 ×

250,00 Kč

1

25 000,- Kč

1

0,- Kč

1

9 000,- Kč

Alko, nealko od nás z ceníku nad rámec volné konzumace - doplněno na místě dle skutečnosti

0×

Živá hudba - 4 hodinová produkce

1×

9 000,00 Kč

1×

1 500,00 Kč

1

1 500,- Kč

100 ×

100,00 Kč

1

10 000,- Kč
12 720,- Kč

Prodloužení baru od 24 hodin - do ranních hodin cca 4 hod. ráno
Snídaně 6.6.2020 formou teplého bufetu
Oběd 6.6.2020 formou menu - masová verze pro cca 80 osob - např. polévka B, menu 08, dezert 55

80 ×

159,00 Kč

1

- vegetariánská verze pro cca 20 osob - např. menu 26, dezert 55

20 ×

189,00 Kč

1

3 780,- Kč

Místní poplatky za kalendářní dny

100 ×

12,00 Kč

2

2 400,- Kč

Lůžkoviny

4 900,- Kč

100 ×

49,00 Kč

1

Parkovné dle skutečnosti

0×

50,00 Kč

1

0,- Kč

PROGRAM NA MÍRU - v ceně jsou instruktoři, pomůcky, různá stanoviště

1 × 42 000,00 Kč

1

42 000,- Kč

Celková cena 210 230,- Kč
Zaplacená záloha

0,- Kč

Zbývá doplatit 210 230,- Kč

Veškeré ceny jsou včetně platné sazby DPH

www.ZBRASLAVICE.eu

603 415 112

Zbraslavice@sicco.cz

