
Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu
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Grund Resort Golf&Ski**** je tu pro Vás! 

Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance?

Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb?

Zajistìte program v unikátním prostøedí, zážitek, na který Vaši klienti               

èi zamìstnanci nezapomenou a dosáhnìte tak svých (nejen) obchodních cílù.

Odmìòte své zamìstnance nebo získejte atraktivní cenu do zákaznických soutìží!



Grund Resort Golf&Ski ****

Resort, který byl otevøen v záøí 2009, tvoøí ètyøhvìzdièkový hotel a 18jamkové golfové 

høištì s prvotøídním zázemím. Hotel je unikátní nejen svým zaèlenìním do krajiny a jedineènými 

výhledy, ale také interiérem z dílny italského designerského studia Ferrari Pagani Tresoldi 

Architetti. Kromì zajímavých interiérù, originálního vybavení a nábytku disponuje také prvotøídní 

restaurací zamìøenou na svìtovou, ale i krajovou kuchyni a sezónní pokrmy 

pøipravované z kvalitních èerstvých surovin.

Souèástí hotelu je také moderní wellness centrum. K dispozici je zde 12metrový bazén           

s protiproudem a masážní lavicí, víøivka, sauna a multifunkèní vana s vibraèním dnem. Vybírat 

lze rovnìž z nabídky masáží - klasických, sportovních, ale i exotických. Perlièkou jsou rozmanité 

wellness procedury (založené napø. na èínských relaxaèních technikách, orientálních tradicích 

apod.), pøi nichž hotel jako jedno z prvních èeských zaøízení využívá originální francouzskou 

kosmetiku Thalion.



Konfereèní zázemí

Konferenèní sál

Grund Resort Golf&Ski disponuje multifunkèními konferenèními prostory s moderním 

interiérem a denním svìtlem. Prostory jsou vybaveny prezentaèní technikou, která je souèástí ceny 

pronájmu. Konferenèní sál je èasto využíván pro firemní akce, školení, semináøe, meetingy, 

teambuildingy èi oslavy.

2Rozloha: 62 m

Kapacita: 50 - 80 hostù

Hodinový pronájem: 1 500 Kè

Celodenní pronájem: 7 600 Kè

Kompletní plánky a možnosti rozvržení najdete na www.grundresort.cz

VIP room

Pro dùležité obchodní jednání èi management meeting je urèen VIP room. Tento 

útulný luxusní prostor uspokojí i ty nejnároènìjší klienty.

2Rozloha: 32 m

vlastní sociální zaøízení, plazma, audio, DVD

Hodinový pronájem: 900 Kè

Celodenní pronájem: 3 500 Kè



Konfereèní balíèky
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Zkušený a ochotný personál Grund Resort Golf&Ski Vám rád pøipraví nabídku a balíèek na míru. 

Využít mùžete ale také standardizované konferenèní balíèky.

Economy (polodenní) | 

Pronájem místnosti

Základní konferenèní technika

Káva nebo èaj - mléko, citron, cukr, umìlé sladidlo, minerální voda perlivá nebo neperlivá

Napø. 2 druhy mini bagetky - 1 tmavá sýrová, 1 svìtlá šunková, èerstvé ovoce

Obìd (menu 3 chody) + 1 nealko nápoj

1 nealko nápoj bìhem dne

All Inclusive (celodenní) | 

Pronájem místnosti

Základní konferenèní technika

Dopolední coffee break:

Káva nebo èaj - mléko, citron, cukr, umìlé sladidlo, minerální voda perlivá nebo neperlivá

Napø. 2 druhy mini bagetky - 1 tmavá sýrová, 1 svìtlá šunková, èerstvé ovoce

Obìd (menu 3 chody) + 1 nealko nápoj

2 nealko nápoje bìhem dne

Odpolední coffee break:

Káva nebo èaj - mléko, citron, cukr, umìlé sladidlo, minerální voda perlivá nebo neperlivá

Sladké domácí peèivo, dezerty, èerstvé ovoce

Ceny platí od 20 osob.



Ubytování v luxusním prostøedí

Hotel nabízí 24 nadstandardních dvoulùžkových pokojù a 4 luxusní apartmá. Každý 

pokoj je vybaven sprchovým koutem, designovým nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem, minibarem 

a trezorem. 2 apartmá disponují rovnìž hydromasážní vanou. Samozøejmostí je pøipojení k internetu.

Ceny za jednolùžkový pokoj se pohybují od 1 640 Kè do 2 300 Kè za osobu a noc.

Ceny za dvojlùžkový pokoj se pohybují od 1 980 Kè do 2 750 Kè za pokoj a noc.

Ceny zahrnují veškeré poplatky, snídani formou buffetu i vstup do hotelového wellness.

Vìrným klientùm nabízíme zvýhodnìné ceny, které jsou platné po celý rok bez ohledu          

na sezónu.

Interiéry

Interiéry hotelu vznikly ve spolupráci se špièkovým italským designérským ateliérem Ferrari 

Pagani Tresoldi Architetti. Pøi jeho zaøizování byl kladen velký dùraz na jednotlivé prvky, díky 

èemuž mohou hosté v hotelu nalézt zajímavou pøehlídku svìtových znaèek nábytku èi interiérových 

doplòkù.

Sedaèky Moroso, nábytek Kartell, vodovodní baterie Zucchetti, doplòky Inda, 

svítidla Flos, Antonangeli, Viabizzuno, Catellani & Smith, to je výèet tìch 

nejslavnìjších znaèek. Pouèené oko zaujme i mozaika v hotelovém wellness, 

kterou na míru hotelu vytvoøila svìtoznámá spoleènost Bisazza. 



Zážitkové a outdoor aktivity

Okolí Grund Resort Golf&Ski nabízí velké množství aktivit, napøíklad:

Off-road Rafting

Vyjížïky na koních Boby

Pøíklady indoor aktivit:

Kouzelník

Ètyøkolky Zorbing MTB kola

Tandem paragliding Skútry

Casino a black jack

Turistika (pìší, nordic walking, snìžnice, bìžky) |  | Lukostøelba |  | Terénní 

kolobìžky |  | Sáòkování |  | Psí spøežení 

Karaoke |  |

Spolupracujeme s renomovanou spoleèností Yellow Point, která dokáže obì varianty 

indoorových i outdoorových aktivit efektivnì spojit pomocí stále oblíbenìjší metody Funnel 

Mind.

Rádi Vám zajistíme doplòkový program k Vaší konferenci èi pobytu. Pro vaše klienty                 

èi zamìstnance zrealizujeme pestré adrenalinové èi zábavné aktivity. Stejnì tak dokážeme 

zajistit teambuildingové aktivity odlehèenìjšího charakteru, ale také profesionální 

programy interní komunikace rozvíjející fungování týmové spolupráce, èi její audit a nastavení 

procesù.

Golf (individuální, turnaje, akademie) |  | Vznášedla |  | Paintball |  

Bungee running |  | Lyžování a snowboard |  | Živá i reprodukovaná 

hudba |  | Moderátor z oblasti showbusinessu atd...

Jsme vám k dispozici pro pøedstavení konkrétních možností a pøípravy nabídky na míru. Více 

informací na www.grundresort.cz.



Proè využít Grund Resort Golf&Ski?
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Jedineèný a neokoukaný komplex s bohatou nabídkou okolních aktivit.

Hotel s profesionálním zázemím, bohatými službami a originálním interiérem. 

Restaurace specializovaná na recepty tradièní krkonošské kuchynì, stejnì tak          

i svìtové gastronomie s neotøelým menu nabízející prvotøídní pokrmy.

Multifunkèní konferenèní prostory.

Krásné pøírodní scenérie s výhledem na Snìžku a Èernou horu. Klidné, nièím nerušené místo.

Bohatá možnost indoor a outdoor zábavních a teambuildingových aktivit. 

Pružnost a ochota pøizpùsobit se vašim individuálním pøáním a potøebám (nabídky na míru, 

nadstandardní služby a øešení, daòová uznatelnost atd.).

Kvalifikovaný personál s rodinným pøístupem.



GRUND RESORT GOLF & SKI ****

Mladé Buky 445

542 23 Mladé Buky

 

tel.: +420 499 421 950

fax: +420 499 421 951

e-mail: reception@grundresort.cz

www.grundresort.cz 


