
To pravé místo pro 
váš vecírek…

Vypráhnete...
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FIREMNÍ VECÍREK VE STODOLE…
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Uspořádejte firemní večírek v magickém prostředí Dvora Hoffmeister 
- vhodné pro akce do 120 hostů 
- horkovzdušné vytápění 
- krytá terasa pro kuřáky 

ˇ



ZAJISTÍME VECÍREK OD A DO Z…
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Máme 50 parkovacích míst, ale jsme schopni pro vás zajistit i dopravu. 
U nás se ubytujete, najíte, napijete, pobavíte i si zatančíte! 
- zajistíme výzdobu, květiny, DJ, kapelu, kouzelníka, casino, fotokoutek, fotbálek, 
šipky, řízené degustace, barmankou show…  - co si jen budete přát… 
- špičkové jídlo z naší restaurace je samozřejmostí, kvalitní obsluha našeho sehraného 
týmu příjemný bonus
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SERVÍROVANÉ MENU CI RAUT…
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Pro vaše hosty uvaříme menu, na které jen tak nezapomenete 
- nabízíme jak tradiční, tak moderní pojetí menu 
Rautové pohoštění nabízíme v několika cenových hladinách 
 - od základního až po labužnický 
Zajistíme sladký bar, dort či jen tak něco sladkého na zub
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PROSTOR NA ZÁBAVU…
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Naše odhlučněná taneční místnost je ten ideální prostor pro vaši taneční párty 
- výkonná vzduchotechnika, barevná světla, pódium, pohodlné gauče  
- v naší “tančírně” párty v 22:00 teprve začíná  



PROBUDTE SE DO KLIDU VENKOVA...
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16 prostorných pokojů 
- ubytujeme až 42 hostů na jednotlivých lůžkách nebo až 54 osob  
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CO STOJÍ VECIREK VE STODOLE?
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PRONÁJEM PROSTORU STODOLY 1 den od 8:00 do 22:00, po 22:00 příplatek 5000 Kč za 
každou započatou hodinu a ZAHRADY 1 den do 22:00, PROJEKT MANAGEMENT, 
KOORDINACE organizační schůzky, HORKOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ

15 000 Kč

SLAVNOSTNÍ OBĚD / VEČEŘE cena za osobu dle vybraných pokrmů  od 800  Kč

VEČERNÍ RAUT cena za osobu dle vybraných pokrmů 
ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ RAUT

od 1 250 
od 1 650

Kč 
Kč

NÁPOJE účtováno dle reálné konzumace - minimální odhadovaná útrata na osobu od 750 Kč

UBYTOVÁNÍ cena za pokoj pro max 2 osoby včetně snídaně od 2 590 Kč

PŘISTÝLKA cena za další osobu na pokoji včetně snídaně 1 000 Kč

*ceny jsou včetně DPH
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DEKUJEME ZA POZORNOST! 

kontakt: 
Ada Hoffmeisterová 

+420 606 245 756 

ada@dvur-hoffmeister.cz 
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