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FIREMNÍ NABÍDKA 

Zvolte si ty pravé prostory pro firemní akci,  
zvolte hotel Vega..  

 
Školení, semináře, prezentace, konference, obchodní setkání, vánoční nebo firemní večírky, 

rauty, bankety, zábavné akce nebo turnaje! 

Pro všechny tyto účely a mnohem více je hotel VEGA ideálně vybaven a schopen Vám 

poskytnout jen ten nejlepší servis za přijatelné ceny. 
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UBYTOVÁNÍ 
Na hotelu jsou k dispozici 3 apartmány, 4 rodinné pokoje (3 pevná lůžka + možnost 1 

přistýlky), 15 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a 8 dvoulůžkových pokojů bez přistýlky. 

Parkování na hotelovém parkovišti a WiFi v hotelovém areálu zdarma. 

Pro Vás a Vaše hosty jsou zde k dispozici: 

 sprcha / vana  
 WC 
 vysoušeč vlasů 
 SAT/TV, telefon 
 chladnička 
 bezplatný internet (WiFi)  

 

 

 

 

 

 

Pokoje mají kouzelný výhled na luhačovské údolí  
i Luhačovskou přehradu . . 

 

 

  

  

 

 



 

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně podáváme formou švédského stolu a pro ubytované hosty jsou v ceně pobytu. Pro 

oběd, večeři či pouze příjemné posezení nabízíme restauraci, atriovou kavárnu a letní terasu. 
 

Pro Vaši společnost připravíme catering dle Vašich požadavků: 

Během jednání zajistíme Coffee break v podobě, kterou si vyberete. Možnost doplnění 

variant na základě Vašich požadavků! Např.: 

Coffebreak typ 1:       

o káva nebo čaj dle výběru, voda s citronem a meduňkou 
o variace krájeného ovoce 
o cena 70 Kč / os. 

 

Coffebreak typ 2: 
o káva nebo čaj dle výběru, voda s citronem a meduňkou 
o domácí koláč nebo tvarohové koláčky (2 ks / os.) 
o cena 80 Kč / os. 

 

Coffebreak typ 3:       

o káva nebo čaj dle výběru, voda s citronem a meduňkou 
o 1 ks/os obložený chlebíček 
o variace krájeného ovoce 
o cena 95 Kč 

 
Obohaťte si svůj coffeebreak o další doplňky: 

 Obložený toast se zeleninou a sýrem  35 Kč / ks 
 Bagetka se šunkou a sýrem   35 Kč / ks 
 Domácí makový závin    25 Kč / ks 
 Domácí tvarohový závin   25 Kč / ks 
 Mix oříšků a rozinek    50 Kč / ks 
 Variace sušenek      30 Kč / ks 

 

Obědové / večerní menu*: 
 

Polévka: Jemný česnekový krém s bylinkovými krutónky       

o Vepřová panenka v šalotkovo - brusinkové omáčce, šťouchané brambory (TIP Hotelu 

VEGA. Vítězné menu Food Festivalu 2013 Luhačovice!)  

o Losos pečený na bylinkách podávaný na lůžku z vybraných druhů listových salátů, 

rozpékaná bageta  

o Vepřový špalíček z panenky s omáčkou z bílé čokolády a chilli (TIP Hotelu VEGA. 

Vítězné menu Food Festivalu 2014 Luhačovice!)  



 

Odpolední / večerní nebo celovečerní buffet*: 
 

Váš rautový stůl se může skládat z: 

 předkrmy (např. kanapky, roastbeef, tataráček, roládky,..) 

 teplý / studený buffet (hotová jídla, steaky, ryby, řízečky,..) 

 saláty (zeleninové, těstovinové,..) 

 přílohy 

 studené a teplé omáčky 

 sladký buffet (minidezerty, čokoládová fontána) 

 grilované speciality  

*Na vyžádání rádi zašleme celkovou nabídku servírovaných menu a rautových specialit.

Tip hotelu Vega:  
V teplých dnech doporučujeme uspořádání místo klasické večeře, večeři formou venkovního 
grilování na otevřené terase! Grilované speciality (masové, zeleninové, ovocné) nebo raději 
pečené selátko? 
Velmi oblíbená forma může být uspořádána i pro Vás!  

V případě nepříznivého počasí tu máme ještě párty stan! 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKOLÍCÍ PROSTORY 

Pro Vaše potřeby nabízíme 3 školící salonky. Všechny jsou vybaveny dataprojektorem, 
flipchartem, promítacím plátnem a DVD přehrávačem. Samozřejmostí je pak možnost 
bezdrátového připojení k internetu (wi-fi).  
 

Salonek č.1  
Školící místnost při stolové úpravě:  
Uspořádání formy "U" pro 40 osob. 
Školní uspořádání pro 50 osob. 
Divadelní uspořádání až pro 70 osob. 
 

Tato místnost má taneční parket 
a je využívána k firemním i rodinným oslavám. 
 

Salonek č.2  
Školící místnost při stolové úpravě do "U". 
Jeho kapacita je 16 míst. 
 

Salonek č.3 
Školící místnost při stolové úpravě do "U". 
Jeho kapacita je 12 míst. 
 

Restaurace 
Restauraci je možné připravit také jako školící místnost. Kapacita je při stolové úpravě do "U" 

je 70 osob nebo při divadelním uspořádání pro 100 osob.  
 

Při propojení restaurace se salónkem č.1 dosáhneme tak kapacity až pro 150 osob divadelním 

uspořádáním.  

 
 

 

 

 

 

 

Pronájem školících a konferenčních prostor vč. techniky je pro 

ubytovanou skupinu zcela ZDARMA! 



 

TEAMBUILDINGOVÉ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Díky rozlehlému sportovnímu areálu v bezprostřední blízkosti hotelu Vám můžeme uspořádat 

širokou škálu sportovních aktivit.  

 

Doprovodné programy přinášející pocity sebepoznání, vzájemného poznání v neformálním 

prostředí, vzájemného povzbuzování a přijímání osobních výzev! Utužte pracovní kolektiv 

formou teambuildingu! Tento program Vám rádi sestavíme na míru společně se zkušeným 

týmem teambuildingové agentury, která dokonale zná náš terén   

 

Zažijte zábavu a uvolnění se zábavnými programy, které Vám můžeme na hotelu připravit. 

Zařídíme např. turnaje v několika disciplínách jako je tenis, squash, minigolf, nohejbal, fotbal, 

paintball, zorb football a další. 

 

Ať už v rámci konference či obchodních setkání Vám připravíme nezapomenutelné zážitky.  

 

Pro Vaše zaměstnance nebo obchodní partnery rádi zorganizujeme „airday“ – lety 

vrtulníkem a poutané vzlety v horkovzdušném balónu aj.: 
 

 Zorb football 

 Airsoft střelnice  

 Fotbalové hřiště 

 Golfové odpaliště a putting green 

 Plážový volejbal / nohejbal 

 Tenisový kurt 

 Minigolf 

 Mobilní paintballová aréna 

 Vznášedlo 

 Skákací boty, bunde trampolína (outdoor) 

 Motorové čtyřkolky & Dvoumístné buginy 

 Lukostřelba, kuše, americké foukačky, hlavolamy  

nebo taneční podložky  

 

Speciální RETRO firemní nabídka: 

Co takhle uspořádání  RETRO soutěže 

ve vaření v tábornických kotlících. 

 

Soutěžící si sami topí v kotlících a vaří  

z připravených surovin (dle dohody) soutěžní pokrm. 



 

Doprovodný program  
Významným prvkem firemních akcí jsou doprovodné zábavné programy. Vytvoříme pro Vás 
večerní program s legendou, který Vás vtáhne a nepustí Vás dokud neskončí. Programy 
kratšího i delšího charakteru organizujeme dle času a prostoru. Programy např. jako:  

 Titanic – program s legendou. Hosté si losují lodní lístky, hrají ruletu, uzavírají sňatek, 
rozvádí se, podepisují směnky v bance, popíjí míchané drinky. Zábava na úrovni ze začátku 
minulého století. 

 Mafiáni – program s legendou. Setkání rodin a klanů. Ponurou atmosféru umocňují 
tajemná „úmrtí“ účastníků večera. Je možné najít toho, kdo je vrahem nešťastníků? 

 Casino – mobilní ruleta, Black Jack, poker, kostky, banka. Jsme netradičním pojetím 
mobilního casina s důrazem na atmosféru a zábavu. 

 Moderované večery s reprodukovanou i živou hudbou (kapely, DJ, taneční vystoupení 
 Módní přehlídky  

Tyto programy lze zpestřit o:  

 Barmanskou show, Barmanskou fire show 
 Řízená degustace vína / tvrdého alkoholu 
 Fotokoutek od Fotonauta  
 Karaoke párty 
 Karikaturista, kouzelník  
 Laserová střelnice 
 SKI trenažer / tenisový trenažer 
 Šipky, stolní fotbal (turnaj)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wellness a relax centrum 
Prostředí hotelu je ideální pro pobyt sportovních týmů, i aktivně založených jednotlivců. Ve 

vnitřním areálu je vybudováno sportovní centrum s krytým bazénem o rozměrech 10 x 6 m, 

fitness centrum, squashový kurt, stolní tenis, whirlpool, solárium a také rehabilitační centrum 

s širokou nabídkou procedur. 

 

Tyto všechny služby Vám mohou být společníky i na firemní akci. Wellness je otevřeno až do 

22:00 hod., takže i po konferenci budete mít ještě dostatek času si dát trošku oddych a relax.  

 

V rámci Vaší firemní akce lze dohodnout separé konkrétní Wellness služby na požadovaný čas.  

Hosté v rámci ubytování mají zdarma vstup do bazénu a fitness.  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUHRN NABÍDKY 

Proč si vybrat náš hotel . . 
 

Kouzelný výhled na Luhačovskou přehradu, 

 KTERÝ NA JINÉM HOTELU V LUHAČOVICÍCH OPRAVDU NENAJDETE!  

Sportovní areál v bezprostřední blízkosti hotelu,  

 KDO JINÝ MÁ PŘÍMO U HOTELU FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ A SQUASH? 

Osobní atmosféra a příjemný personál, 

 KTERÝ VÁS BUDE DOPROVÁZET BĚHEM CELÉ AKCE A POBYTU! 

Cena odpovídá kvalitě, 

 DRŽÍME SI STANDART KVALITY 

Kladné a dlouhodobé reference, 

 JSME PARTNEŘI VÝZNAMNÝCH FIREM 

Dlouholeté zkušenosti, 

 MÁME BOHATÉ ZKUŠENOSTI S POŘÁDÁNÍM FIREMNÍCH AKCÍ, TEAMBULDIGNŮ, AJ.. 
 

    HOTEL VEGA, zapomenout Vám nedá . .  
 

REFERENCE 

ABAS management 

Adidas 

Amcico 

Avon 

Barum Continental 

Baumax 

Česká pojišťovna 

Česká zbrojovka 

Českomoravská stavební 

spořitelna 

ČSOB 

EDhouse 

ING 

Greiner  

Hamé 

Kapitol 

Mitas 

Nestlé 

Fatra 

Schnellecke Slovakia 

Stavby silnic a železnic 

SPUR  

Princ Parket 

Telefónica O2 

Tecnotrade 

Tesco 

T-Mobile 

Tomatex  

Veolia 

Zentiva a mnoho dalších 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS …   
 

Bc. Nikola Dobešová             Tomáš Voráček 

Sales & Marketing                ředitel hotelu 

marketing@hotelvega.cz        hotelvega@hotelvega.cz 

GSM: + 420  601 571 301                    GSM: + 420 602 756 914 
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