
Jediný konferenční hotel ve středu ČR



… nejen pro Vaše firemní akce
www.hotelluna.cz

Naše plusy pro Vaši akci

+ centrální + konferenční + ubytování
poloha centrum a stravování

+ wellness + sport & relax + specializace
centrum & zábava na firemní akce
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+ Unikátní poloha: krásné a dostupné místo

• výborná dostupnost – jen pár kilometrů od dálnice D1

• nádherné prostředí mezi lesy na břehu rybníka v krásné a čisté 
přírodě Vysočiny

• nerušené místo s možností uzavření pro jedinou akci (exkluzivita)

• poloha jen 12 km od geometrického středu ČR

• necelou hodinu z Prahy a 75 minut z Brna

TIP PRO VÁS:

• ideální místo nejen pro akce s účastníky z celé ČR

• minimalizují se náklady i drahý čas strávený na cestě

• účastníci jsou méně unavení po cestě a je možné více času věnovat 
vlastnímu programu
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+ Konferenční centrum i pro Vaši akci

• variabilita mnoha sálů poskytuje skvělé zázemí pro nejrůznější druhy 
akcí (konference s workshopy, souběžné výstavy, prezentace sponzorů 
apod.)

• silná internetová konektivita až 120/100 Mbit (možnost připojení přes 
WIFI i datové zásuvky); navíc rychlý VIP přístup pro lektory

• dobré technické vybavení: stropní projektory, velká plátna, ozvučení

• všechny sály s denním světlem a okny

• většina sálů s klimatizací

• možnost vjezdu osobního auta do vybraných konferenčních prostor

• možnost welcome setu (blok + propiska + sladkost) na stolech pro 
účastníky

• kompletní cateringové služby během akce:

– coffeebreaky (včetně výhodných neomezených nápojových balíčků)

– sladké i slané občerstvení, ovoce, zelenina

– welcome drinky

– uvítací snídaně pro dříve přijíždějící účastníky
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+ Konferenční centrum hotelu Luna

Kongresové   
místnosti

Kapacita konferenčních prostor

Kongresový sál
Velká Vysočina 200 160

Konferenční hala Vysočina 150 133 100 60
53 

(97)

Multifunkční hala Sázava 105 90 75 46
39 

(69)

Konferenční sál Jihlava 67 61 38 34
27 

(45)

Salonek restaurace 50 38 26 22

Konferenční sál 
Havlíčkův Brod 54 31 30 23

Školící místnost Třebíč 24 14 18

Konferenční prostor 
Posázaví 105 90 75 46

39 
(69)

Jednací salonek 
Velké Meziříčí 22 14 18

Jednací salonek Žďár n. S. 10 8

Jednací salonek Humpolec 23 14 18

Jednací salonek Pelhřimov 23 14 18
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+ Ubytování více než 200 osob
• 66 nekuřáckých pokojů s krásným výhledem na rybník či do lesa 

• většina pokojů s vlastní terasou či balkonem

• všechny pokoje s vlastním sociálním zařízením

• převážně dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky)

– volitelné uspořádání (twin: oddělené postele, nebo double:  postele 
u sebe)

• 2 VIP pokoje

• dále rodinné pokoje: 3x 4L, 2x 5L, 2x apartmán 2+2L

• snídaně s bohatými švédskými stoly

• WIFI i drátový internet v celém hotelu

• oplocené parkoviště zdarma; možnost dobíjení elektromobilů

• maximální kapacita hotelu je 169 lůžek (vč. přistýlek) 

• další možnosti ubytování: 

– 40 lůžek v 10 retrochatkách patřících k hotelu (finančně výhodná 
varianta se společným sociálním zařízením, ale s pokrytím wifi a 
bohatou snídaní) 

– další možnosti v nedalekém spolupracujícím hotelu
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+ Jídla a nápoje
• kompletně pečujeme o spokojenost našich hostů, zajišťujeme: 

– snídaně s bohatými švédskými stoly

– klasické servírované obědy a večeře

– bufetový styl stravování, kde se hosté obsluhují sami

– rauty v různých cenových relacích

– grilování (např. prasátko, krůta, jehně)

• nabízíme i řadu výborných vegetariánských jídel

• naši kuchaři jsou schopni vyjít vstříc nejrůznějším dietám

• nápoje nabízíme i formou zvýhodněných nápojových balíčků s jistou výší 
účtu

• řada oddělených prostor pro výbornou možnost nerušené zábavy: 

– prostorná restaurace

– oddělený salonek až pro 50 osob

– 2 samostatné terasy

– zastřešený prostor pod terasou a terasa u rybníka
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+ Wellness centrum s bazénem

• krytý bazén s protiproudem a krásným výhledem na rybník

• vířivka (whirlpool)

• saunový svět: 

– finská sauna,

– parní sauna, 

– infrasauna

• masáže

• relaxační prostor

• prostor na cvičení

• možnost koupání v hotelovém rybníku
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+ Outdoorové aktivity i relax
• discgolfové hřiště – „golf“ s létajícím talířem - skvělá a nenáročná 

zábava i pro velké skupiny; možnost pořádání turnajů

• 2x multifunkční kurty s osvětlením: tenis, volejbal, nohejbal, 
florbal…

• rybník – rafty, dračí lodě, aquazorbing, rybaření

• speciální off-road dráha pro čtyřkolky jen 12 km

• outdoorové aktivity – velmi pestré možnosti: 
hotel na břehu rybníka mezi lesy na úpatí kopce s travnatou i 
asfaltovou plochou, multifunkčními kurty i zastřešenou terasou 
(nejčastěji paintball, bumperball, soutěžní „olympiády“, koloběžky, 
lukostřelba, skákací boty apod.)

• příjemné procházky a cykloturistika, atraktivní cíle v okolí (exkurze 
do pivovaru Bernard, Foglarova Sluneční zátoka – Stvořidla na 
Sázavě, hrady Lipnice a Ledeč nad Sázavou, zámek Světlá nad 
Sázavou atd.)
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+ Pestré večerní zábavní aktivity
• „dobře nakrmený host bývá spokojený host“,  proto 

doporučujeme:

– bohatý večerní raut, třeba s možností opékání prasátka

– večerní nápojové balíčky pro garanci výše účtu

• wellness centrum s bazénem

• osvětlené kurty pro večerní turnaje např. ve volejbalu či florbalu

• virtuální střelnice – 12 střeleckých her s pistolí nebo puškou

• zábavný turnaj na chodbách hotelu v „minigolfu“

• kulečník a fotbálek 

• stoly na stolní tenis 

• autosimulátor ve skutečném batmobilu

• populární stolní deskové hry

• restaurace i salonek restaurace jsou vybaveny projektorem a 
plátnem pro různé varianty zábavy

• oblíbené večerní aktivity: 

– DJ moderující zábavu až do rána

– fotograf či karikaturista zaznamenávající zážitky z večera

– degustace piva se sládkem (či vína se sommeliérem)

– mnoho dalších aktivit ve spolupráci s našimi partnery…
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+ Specializace na firemní akce

• otevírací doba restaurace/baru podle dohody

• možnost „obrandování“ hotelu bannery s logy firmy a vlajek, 
možnost zvuku „firemní hymny“ na chodbách

• lokalita, kde nikoho nerušíte a nejste rušeni (včetně možnosti 
sjednání exkluzivity)

• možnost poskytnutí dílčí slevy tam, kde to nejvíce potřebujete pro 
úspěšnou akci (v některých firmách je limit na cenu ubytování, 
jinde na stravování a v jiných se třeba sledují nápoje)

• osvědčený systém markování útraty individuálním účastníkům akce

• Internet přes WIFI i datazásuvky zdarma; VIP rychlý internet pro 
přednášející; premium připojení pro zájemce

• možnost snížení GSM signálu („žádné zvonící telefony“)

• možnost zajímavých dárků pro účastníky akcí (ochutnávkový set 
piva Bernard, výborná vína, skvělý med z Vysočiny)

• různé doplňkové služby - díky specializaci na firemní akce máme 
zkušenosti s nejrůznějšími požadavky 
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+ Těšíme se na Vás!


