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ZA PRACÍ I ZÁBAVOU  
K NÁM…
.... do klidu venkova, kousek za Prahu,  
8 km od Letiště Václava Havla, kde pro Vás  
na klíč zrealizujeme: 

• Setkání pro Top Management 

• Konference  

• Firemní školení  

• Teambuildingy 

• Vánoční večírky 

• Pracovní schůzky nebo obědy 

• Jednodenní i vícedenní akce pro vaše 
zaměstnance (family days, oslavy výročí, 
odměňování, atd.) 

.... a k tomu u nás najdete komfortní ubytování,            
báječnou moderní českou kuchyni, klid a pohodu…
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O NÁS...
Dvůr Hoffmeister je nově zrekonstruovaný 
areál statku, nacházející se v obci Čičovice. 

Je ideálním místem pro společenské 
i firemní akce, teambuildingy a obchodní 
jednání. 

Nabízí stylové ubytování, prostornou 
venkovní terasu s grilem, gastronomické 
zážitky v elegantní restauraci, klid 
a pohodu. 

• 3 konferenční místnosti pro 20/30/60 
osob 

• Restaurace pro 40 osob 

• Zimní zahrada pro 50 osob 

• Rustikální stodola pro 100 osob 

• Ubytování v 16ti pokojích  

• Fitness centrum a jezdecký areál 
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SOUKROMÍ V DOSAHU 
METROPOLE...

Konferenční místnost 
• Pro 30 - 60 osob dle uspořádání 

• Projektor, plátno, flipchart 

• Vzdušný prostor  

• Denní světlo 

• Blackouty 

• Klimatizace 

• Wifi
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SOUKROMÍ V DOSAHU 
METROPOLE...

Zlatý salónek 
• Pro 10 - 30 osob dle uspořádání 

• Projektor, flipchart 

• Odhlučnění prostor 

• Denní světlo 

• Klimatizace 

• Wifi
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SOUKROMÍ V DOSAHU 
METROPOLE...

Rustikální stodola 
• Pro 40 - 80 osob dle uspořádání 

• Projektor, plátno, ozvučení 

• Denní světlo 

• Zahrada
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COFFEE BREAK, 
PRACOVNÍ OBED,  
RAUT & GRILOVÁNÍ

Ať se u nás rozhodnete uspořádat firemní 
školení či vánoční večírek, svolat 
pracovní schůzku či jednání, postaráme se 
o vás se vším všudy.
Můžete si vybrat z řady našich coffee break 
balíčků od základního nápojového po 
exlusive obsahující nápoje, domácí sladké 
i slané pečivo, sendviče a ovoce.
Na pracovní oběd si můžete vybrat nejen ze 
sezónního menu, ale i z denní nabídky.
Pro větší skupiny rádi připravíme rozmanitý 
raut či grilování, od pečeného selátka po 
domácí mini burgery.
K výbornému jídlu samozřejmě patří 
i skvělá vína. Lístek je široký, od vín 
mladších a lehčích až po vína archivní, plná 
či opulentní, od vín českých a moravských, 
přes francouzská až po jihoamerická. 
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PROBUDTE SE DO 
KLIDU VENKOVA...
16 komfortních stylových pokojů 

Na pokojích nechybí televize s plochou 
obrazovkou, klimatizace a kvalitní lůžkoviny. 
Navíc jsou všechny pokoje velmi prostorné, 
každý zařízený v jiném stylu. Zkrátka se u nás 
budete cítit jako doma. 

Nabízíme pokoje dvoulůžkové s přistýlkami  
až pokoje pětilůžkové. K snídani pro vás 
připravíme čerstvá vajíčka, výběr z uzenin 
a sýrů, domácí koláč, ovoce i čerstvou 
zeleninu. 

Současná celková maximální kapacita činí  
50 osob, nebo 41 samostatných lůžek. 
V případě větší skupiny zajistíme ubytování 
v podobném stylu v bezprostřední blízkosti. 
Pro jednodenní akce zajistíme rovněž 
kyvadlovou dopravu.
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AKTIVITY... Samotná lokace nabízí aktivní vyžití v prostředí 
venkova v blízkosti hradu Okoř a Zooparku Zájezd.  

Okolí je vhodné pro rozmanitý teambuildingový 
program, který vám zajistíme na klíč.  

Jako součást Vašeho programu nabízíme např.: 

• komentovanou prohlídku stájí a jezdeckého areálu 

• řízenou ochutnávku vína / slepou degustaci 

• tématický fotokoutek 

• farmářský víceboj 

• týmové vaření s našimi kuchaři 

Zároveň jsme schopní zorganizovat program dle zadání 
či domluvy, případně zajistit atrakce typu elektrický býk, 
skákací hrad a podobně.
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DEKUJEME ZA POZORNOST! 

kontakt: 
Ada Hoffmeisterová 

ada@dvur-hoffmeister.cz 
+420 606 245 756 

 
nebo 

 
Marika Petrlová 

rezervace@dvur-hoffmeister.cz 
+420 777 099 735 
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