Convention katalog

Berlin

Vítáme Vás v kraji,
kde na jedné straně vévodí úžasné přírodní scenérie a bohatá historie, na druhé straně je to plná náruč komfortně vybavených míst a profesionálních
služeb pro pořádání nejrůznějších akcí od velkých
kongresů až po neformální firemní akce. Po dálnici
D8 zde budete za stejný čas jako z Drážďan a místní
pohostinnost, profesionalita a servis Vám zaručí,
že tu bude o Vaše hosty dokonale postaráno.
Celý region je rozdělen na čtyři samostatné destinace – České středohoří, České Švýcarsko, Dolní
poohří a Krušné hory. Každá destinace láká však
na něco jiného, kvalitního a neméně zajímavého.
Ochutnejte od každé něco.
Vaším ochotným partnerem v Ústeckém kraji bude
North West Bohemia Convention Bureau (NWBCB),
které je regionální kanceláří založenou při Destinační
agentuře České středohoří, o.p.s. za účelem zařazení
Ústeckého kraje mezi významné destinace pro konání
akcí MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events).
Destinační agentura České středohoří společně
s NWBCB tak hraje významnou roli v rozvoji cestovního ruchu a kongresové turistiky v Ústeckém regionu. Hlavním cílem North West Bohemia Convention
Bureau je rozvoj, podpora a propagace subjektů poskytujících služby v oblasti kongresové, korporátní

Leipzig

Frankfurt

Dresden

Wroclaw

K. Vary
Plzeň

Praha

Brno
Stuttgart
München

a incentivní turistiky v Ústeckém regionu. Současně
je snahou plnit úlohu kvalitního partnera pro organizátory a realizátory MICE akcí.
Aktivity NWBCB jsou současně realizovány ve spolupráci s agenturou CzechTourism a jejím projektem
Czech Convention Bureau.
Ať už hledáte cokoli, u nás to najdete!

North West Bohemia Convention Bureau
www.northwestconvention.cz

North West Bohemia Convention Bureau jako člen Czech Convention Bureau a regionální kancelář v Ústeckém
regionu Vám ochotně, nezávisle a bezplatně poskytne tyto služby:
• Informace a poradenství při výběru vhodných kongresových,
společenských a meetingových míst v Ústeckém kraji pro Vaši akci
• Informace a poradenství při výběru ubytování dle Vašich
přání a požadavků
• Informace a poradenství při výběru agentury zajišťující
organizaci akce

• Informace a plánování doprovodných a incentivních
programů
• Prohlídky prostor a poznávací cesty
• Poskytování propagačních a reklamních materiálů
• Poradenství při vytvoření prezentace

Dostanete se k nám velice snadno…
Letecky - mezinárodní letiště Václava Havla Praha nebo letiště v Drážďanech jsou v dojezdové vzdálenosti cca jedné hodiny
do krajského města Ústí nad Labem i do většiny ostatních míst Ústeckého regionu.

Lanovka na Větruši, Ústí nad Labem
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DESTINACE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Porta Bohemica
Destinace České středohoří
a Podřipsko je lokalitou
s neopakovatelnou atmosférou
fascinující přírody, čedičových
kup, oblastí hradních zřícenin
a malebné Labské stezky. Díky
také své pohostinnosti a široké
nabídce vhodných hotelových
a konferenčních míst uspokojí
řadu firemních klientů.

České středohoří

Žernoseky

České středohoří a Podřipsko disponuje výbornou dopravní dostupností,
bohatou nabídkou historických památek, kulturních akcí, rekreačních zón,
viničních tratí a volnočasových aktivit
určených nejen širokému okruhu turistů, ale i pořadatelům hledajícím ideální
zařízení pro uspořádání workshopů,
konferencí, firemních akcí či kongresů.

Pro tyto účely je možné využít řady subjektů zajišťujících kvalitní gastronomii
a vhodné ubytovací podmínky.

České středohoří

KOSTELEC NAD OHŘÍ
LITOMĚŘICE
LOVOSICE
ROUDNICE NAD LABEM
TŘEBÍVLICE
ÚSTÍ NAD LABEM
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Vše o destinaci České středohoří
naleznete také na

Praha

www.ceskestredohori.info
www.northwestconvention.cz

Clarion Congress Hotel

ÚSTÍ NAD LABEM

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem představuje moderní business hotel, který
svým hostům nabízí všestranný komfort, širokou škálu služeb čtyřhvězdičkového
standardu a individuální přístup. Díky kvalitním službám, poloze přímo v centru,
spojením s víceúčelovým centrem s obchody, administrativním zázemím a variabilním kongresovým prostorům s moderním vybavením, představuje ideální volbu
pro Váš pobyt v Ústeckém kraji.
SLUŽBY
Wi-fi zdarma ve všech prostorách | dataprojektor | plátno | flipchart | laserové ukazovátko | přepínač
prezentací s laserovým ukazovátkem

KONFERENČNÍ PROSTORY
480 míst (4 sály) | 370 míst (1 - 3 sály s variabilním uspořádáním) | 110 míst (další samostatný sál)

OSTATNÍ SLUŽBY
služby recepce 24/7 | pokojová služba | taxi | úschovna zavazadel | sekretářské služby | květinová
služba | praní a žehlení prádla | parkování v garážích | business koutek | služby pro cyklisty/půjčení
kol/uskladnění

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 75 komfortních dvoulůžkových pokojů | 3 junior suite | 1 bezbariérový pokoj

KONTAKT
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem**** | Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 270 004 200 | Fax.: +420 270 004 255 | E-mail: e.sibalova@clarion-hotels.cz |
Web: www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

HOTEL VLADIMIR ***

ÚSTÍ NAD LABEM

Komfortní čtyřhvězdičkový hotel nabízející multifunkční kongresové a konferenční prostory a hotelové ubytování s širokou škálou služeb v centru města
Ústí nad Labem.
SLUŽBY
Klimatizace, pokrytí Wi-fi a veškerá konferenční technika: dataprojektor + projekční plátno | laserové ukazovátko, prezentér | flipchart/papíry/fax | řečnický pult - zdarma | notebook | TV, DVD, CD |
ozvučení sálu vč. mikrofonů – klopový, náhlavní i pevný mikrofon | tiskárna, fax, internet (Wi-fi) |
pódium | koberce | květinová či jiná výzdoba

KONFERENČNÍ PROSTORY
Celková kapacita 530 míst | 3x sál v přízemí a 3x sál v 9. poschodí | možnost spojení sálů

OSTATNÍ SLUŽBY
Wellness centrum | parkování | praní prádla | hotelové taxi | bezpečnostní služba | služby průvodce |
autopůjčovna | služby pro cyklisty | stravování v restauraci Benada v Clarion Congress Hotelu

UBYTOVÁNÍ
Moderní hotelové ubytování ve dvou stupních komfortu (Economy a Standard)

KONTAKT
Hotel Vladimír *** | Masarykova 36, 400 01 Ústí nad Labem 1
Tel.: +420 475 235 111 | E-mail: reception.hvu@cpihotels.com | adela.kulichova@cpihotel.com |
Web: www.hotelvladimir.cz
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Hotel LEV 

LOVOSICE

Čtyřhvězdičkový Hotel LEV v Lovosicích je komfortní hotelový komplex, který nabízí
řadu konferenčních služeb, wellness i příjemné ubytování.
SLUŽBY
Komplexní technické vybavení | klimatizované prostory | špičková audiovizuální technika | bezbariérový
přístup | ozvučení venkovních prostor i chodeb

KONFERENČNÍ PROSTORY
Kapacita sálu: 100 míst (divadelní uspořádání)

OSTATNÍ SLUŽBY
Hotelová recepce 24/7 | zdarma připojení k internetu (Wi-fi) | kopírovací a telefonní služby |
parkování v prostoru hotelu | služby prádelny a čistírny | denní tisk k dispozici | hotelový trezor
v recepci | buzení telefonem | pokojový servis | prodej tabákového zboží, pohledů | taxi a transfery | dopravní
informace | wellness centrum - bazén, sauna, vířivka, solárium, masáže | přeprava z letiště do
hotelu a zpět
K dispozici je i café Zámeček – nachází se v parku u řeky Labe, cca 5 minut chůze od hotelu. I zde je
možné zajistit raut, oslavu, akci.

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 72 lůžek ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích

KONTAKT
Hotel LEV Lovosice | Kostelní 5, 410 02 Lovosice
Tel.: +420 416 532 317 | E-mail: rezervace@hotel-lev.cz |
Web: www.hotel-lev.cz | Facebook: www.facebook.com/hotellevlovosice

Hotel Vavřinec

ROUDNICE NAD LABEM

Hotel Vavřinec se nachází v malebném městě Roudnici nad Labem s 800letou tradicí a sám pochází ze 14. století. Svou polohou (50 km od Prahy) a službami se nabízí
jako velmi vhodné místo pro pořádání konferencí, kongresů, seminářů.
SLUŽBY
Konferenční technika | flipchart | Wi-fi internet | CD přehrávač | kopírka

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční sál – 160 míst | salonek - 20 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Pokojový servis | hotelové služby ( 24/7, buzení hostů) | praní a žehlení | parkování | degustace vína v
zámeckém vinařství | možnost grilování na terase | večerní program s hudbou | catering v rámci akcí
(coffee breaky, rauty, obědy, večeře) | pořádání oslav a svateb | zapůjčení hotelových jízdních kol |
úschovna jízdních kol

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 34 pokojů s celkovou kapacitou 76 lůžek

KONTAKT
Hotel Vavřinec *** | Karlovo náměstí 20, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 739 246 724 | E-mail: recepce@hotelvavrinec.cz
Web: www.hotelvavrinec.cz
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Hotel a restaurant Větruše

ÚSTÍ NAD LABEM

Luxusní čtyřhvězdičkový hotel s jedinečnou polohou mezi Mariánskou skálou
a hradem Střekovem vám poskytne unikátní výhled na celé Ústí nad Labem. Hotel
Větruše je vhodný pro pořádání firemních setkání, kongresů, školení, seminářů,
sympozií, přednášek, tiskových konferencí a jiných akcí.
SLUŽBY
Všechny prostory vybaveny nejmodernější technikou umožňující kvalitní ozvučení a projekci, i přenos
zvuku do společných prostor | Wi-fi po celé budově hotelu zdarma

KONFERENČNÍ PROSTORY
Kongresový sál: 100 míst | Primátorský salónek: 30 míst | Salónky: 10-15 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Hotelové služby | pokojový servis | monitorované parkoviště | informační a kancelářský servis | denní
úklid | denní tisk | poštovní služby | zprostředkování sportovních aktivit | Wi-fi internet zdarma) | wellness
centrum | sauna | Whirlpool | fitness | odpočívárna s masážními Jade lůžky | masáže) | sportovní zázemí |
tenis | multifunkční hřiště na nohejbal | basketbal | dětské hřiště | zajištění outdoorové aktivity

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 80 lůžek + možnost přistýlek

KONTAKT
Hotel & Restaurant Větruše**** | Fibichova 392/25, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 474 620 330 | E-mail: hotel@hotelvetruse.cz | Web: www.hotelvetruse.cz

Hrad Litoměřice

LITOMĚŘICE

Multifunkční kongresové centrum v budově bývalého královského hradu v historickém centru Litoměřic. Moderně vybavený kongresový sál se zachovalými gotickými
artefakty. Objekt Hradu Litoměřice je bezbariérově propojen s dalšími konferenčními prostory Domu kultury.
SLUŽBY
Projektor | plátno | zvuková technika | náhledový monitor | překladatelské zázemí | mobilní parket | Wi-fi

KONFERENČNÍ PROSTORY
Kongresový sál - 180 míst; při propojení na Dům kultury – 700 míst | VIP salónek – 15 míst |
Degustační místnost – 20 – 30 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Přípravy místností | mobiliář a šatny | bezbariérové zařízení | úklid | doprovodné služby – ochutnávky
vín z vinařské expozice českých vín umístěné na ochozu konferenčního sálu

UBYTOVÁNÍ
Hotely Apollon, Roosevelt a Grandhotel SALVA v Litoměřicích nebo Hotel LEV v Lovosicích

KONTAKT
Hrad Litoměřice | Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 732 805
GSM: + 420 776 338 515
E-mail: recepce@mkz-ltm.cz
Web: www.hradlitomerice.cz
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Dvůr Perlová voda

KOSTELEC NAD OHŘÍ

Zrekonstruovaný statek na úpatí Českého středohoří nabízí ubytování, velkou
restauraci s vlastním pivovarem, wellness zónu, konferenční prostory i koupací
biotopové jezírko je ideálním místem pro firemní akce, teambuildingy, svatby a
atraktivní pobyty.
SLUŽBY
Veškerá konferenční technika - plátno | projektor | flipchart | bezdrátový mikrofon | ozvučení | osvětlení |
Wi-fi pro všechny typy eventů a akcí

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční sál velký + vlastní samostatný bar - 150 míst | konferenční sál malý + kuchyňka
a krb - 40 míst | výstavní galerie - 20 míst | malý salonek - 15 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Vlastní pivovar - možnost exkurze a ochutnávky | výstavní galerie - pravidelné výstavy fotografií,
vernisáže, přednášky | wellness - finská sauna, infrakabina, vířivka, koupele, masáže, zábaly | přírodní
koupací biotopové jezírko | víceúčelové travnaté hřiště na fotbal, nohejbal, volejbal | úschovna kol | Wi-fi
v celém areálu zdarma | velké parkoviště/svoz pro ubytované hosty | herna - stolní tenis

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 90 lůžek - 24 pokojů (2 - 6 lůžkové pokoje s možností přistýlek) a 1 dvouložnicový apartmán s kuchyní | 2 bezbariérové pokoje

KONTAKT
Dvůr Perlová voda | Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří
Tel.:+420 416 813 594
E-mail: recepce@dvurperlovavoda.cz | Web: www.dvurperlovavoda.cz

Grandhotel SALVA **** 

LITOMĚŘICE

Nově zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový hotel v historickém centru Litoměřic.
V renesanční budově z 15. století se nachází 20 moderně vybavených pokojů
a konferenční prostory jsou ideálním místem pro pořádání firemních akcí, školení a svateb.
SLUŽBY
Kompletní audiovizuální a prezentační technika (flipchart, projektor)

KONFERENČNÍ PROSTORY
100 míst - Velký sál | 40 míst - Galerie

OSTATNÍ SLUŽBY
Pořádání firemních akcí, školení, rautů a večírků | 4 varianty Coffee Breaků | Wi-fi v celém areálu
zdarma | možnost úschovy kol | vlastní parkoviště před hotelem

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 55 míst | celkem 20 pokojů (1 – 4lůžkové) ve variantách Standard, Superior, Suite a Suite
SALVA

KONTAKT
Grandhotel SALVA **** | Mírové náměstí 12, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 732 506 | Fax: + 420 416 732 798 | E-mail: sales@grandhotelsalva.cz,
info@grandhotelsalva.cz | Web: www.grandhotelsalva.cz
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Muzeum města Ústí nad Labem 

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Historický Císařský sál - nízké pódium, základní zvukařská technika, variabilní umístění sezení a stolů |
přísálí - pro občerstvení a zázemí | přednáškový sál - dataprojektor s počítačem

KONFERENČNÍ PROSTORY
Císařský sál – max. 120 osob | Přednáškový sál (141 )- max. 40 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Možnost uspořádání komentované prohlídky výstav muzea (výběr ze 6 - 8 výstav)

UBYTOVÁNÍ
V sousední budově Clarion Congress Hotelu **** (150 m) nebo v Hotelu Vladimír *** (200 m)

KONTAKT
Muzeum města Ústí nad Labem | Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 210 937 | E-mail: muzeumusti@muzeumusti.cz | Web: www.muzeumusti.cz

Severočeské divadlo

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Kompletní prezentační technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
486 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Zvuková a osvětlovací technika | šatny | pořadatelské služby | divadelní bar

UBYTOVÁNÍ
Možné v hotelu Clarion Congress Hotel **** (150 m) nebo v Hotelu Vladimír *** (200 m)

KONTAKT
Severočeské divadlo opery a baletu, Lidické náměstí 10, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 258 662 | E-mail: blanka.honsova@operabalet.cz | marketing@operabalet.cz
Web: www.operabalet.cz

Kulturní středisko města Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Konferenční technika | Wi-fi připojení v celém objektu

KONFERENČNÍ PROSTORY
Národní dům - sál a přísálí - 140 míst | Dům kultury - sál 250 míst, přísálí 60 míst | Letní kino - 3 500
míst k sezení (celkem 4 500 míst)

OSTATNÍ SLUŽBY
Možnost pronájmu a stravování v restauraci Domu kultury | parkování na povolenky

UBYTOVÁNÍ
Možné v hotelu Clarion Congress Hotel **** nebo v Hotelu Vladimír ***

KONTAKT
Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 220 861 | E-mail: info@ksul.cz | Web: www.ksul.cz
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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Všechny auly vybavené přípojkou na 230V, RJ45 - s připojením na internet | USB vstup | možnost
Wi-fi po celé budově | D-SUB | HDMI pro připojení vlastního NTB

KONFERENČNÍ PROSTORY
Červená aula - 315 osob | Fialová a purpurová aula - 2 x 90 osob | Zelená aula - 190 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Šatny | lobby – prostor vhodný pro raut ke všem aulám | zázemí pro VIP hosty - prostor s toaletou
a dvě menší místnosti s možností sezení a s občerstvením

UBYTOVÁNÍ
V hotelech v Ústí nad Labem nebo na vlastních kolejích

KONTAKT
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem | Pasteurova 1 | 400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 286 373 | GSM: +420 601 321 730 | E-mail: Josef.Prokop@ujep.cz | Web: www.ujep.cz

Vinařství Johann W

TŘEBÍVLICE

SLUŽBY
Veškerá moderní audiovizuální technika, konferenční nábytek, venkovní zastřešení | Firemní akce |
Galavečeře | Soukromé oslavy | Konference | Teambuilding | Svatby | Kulturní představení

KONFERENČNÍ PROSTORY
Venkovní - Amfiteátr - 235 míst | nádvoří – 500 míst,1 000 míst - stání | Vnitřní - Restaurace ULRIKA
- 60 míst | restaurace Sklep – 60 míst | Lobby Bar

OSTATNÍ SLUŽBY
Degustace a prohlídkové programy | sklizně | piknik a gril ve vinici | koštýřování | korkování | doprava do
vinařství | doprovodný zábavný program | hudební produkce | catering | turistické služby | Offroad safari

UBYTOVÁNÍ
V hotelech Českého středohoří od 10 do 30 km | přepravní servis do hotelů

KONTAKT
JOHANN W – Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o. | Masarykova 200, 411 15 Třebívlice |
GSM: +420 737 684 423, vinotéka: +420 733 532 096 | E-mail: obchod@johannw.com |
Web: www.johannw.com
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Krušnohorská magistrála

DESTINACE KRUŠNÉ HORY

Dřevěný kostel Český Jiřetín
Krušné hory svou nekonečnou
rozmanitostí přírody, ale
i služeb slibují kvalitní zázemí
pro organizaci nejrůznějších
firemních, eventových nebo
teambuildingových akcí i pro
tu nejnáročnější klientelu.

CÍNOVEC
DUBÍ

Komáří vížka

Klínovec

Krušné hory, to není jen toulání
krás
nou i drsnou krajinou po nekonečných horských hřebenech, jsou to
i stovky kilometrů cyklostezek, běžkařských tratí a upravených sjezdovek. Je
to kraj velké pohostinnosti a vstřícnosti,

kraj, kde najdete mnoho historických
objektů i příležitostí pro relaxaci a odpočinek. Je to kraj, kde stejně dobře
uspořádáte firemní setkání jako zažijete
adrenalin při teambuildingové akci.

Krušné hory

DUCHCOV
CHOMUTOV
JIRKOV
KLÍNY
LITVÍNOV
Praha

LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM
MOLDAVA
MOST
TEPLICE

Vše o destinaci Krušné hory naleznete také na

www.krusne-hory.org
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Hotel Nástup

LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

Luxusní čtyřhvězdičkový horský hotel s nádherným panoramatickým výhledem na
Oberwiesenthal nacházející se v centru Skiareálu Klínovec, přímo u stanice lanovky.
Hotel Nástup je ideálním místem pro pořádání firemních setkání, kongresů,
školení, seminářů, sympozií, prezentací, tiskových konferencí, přednášek, work
shopů a jiných akcí.
SLUŽBY
Všechny prostory jsou vybaveny nejmodernější technikou, která umožňuje nejen kvalitní ozvučení
a projekci v prostorech sálu a v zasedací místnosti, ale i přenos zvuku do společných prostor. Wi-fi
připojení k internetu s možností navýšení rychlosti dle přání zákazníka.

KONFERENČNÍ PROSTORY
Kapacita prostor: 30 - 80 míst - konferenční sál a zasedací místnost

OSTATNÍ SLUŽBY
Hotelové služby | wellness centrum | sportovní zázemí | kompletní servis při organizování akcí na
klíč - outdoorové aktivity a teambuilding

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 63 lůžek + možnost přistýlek

KONTAKT
Hotel Nástup **** | 431 91 Loučná pod Klínovcem
Tel.: +420 471 120 299 | E-mail: recepce@hotelnastup.cz | Web: www.hotelnastup.cz

v

Červený Hrádek u Jirkova

JIRKOV

Prostory krásného a zrekonstruovaného zámku nabízí možnosti školení, konferencí
a dalších firemních akcí, ubytování v zámeckém hotelu a stravování v zámecké
restauraci a vinárně.
SLUŽBY
Potřebné vybavení: projektor, plátno, flipchart, ozvučení - možné ve všech prostorách

KONFERENČNÍ PROSTORY
200 míst - zrcadlový a rytířský sál (velké skupiny) | 35 a 30 míst - učebny a salonek (menší skupiny)

OSTATNÍ SLUŽBY
Wellness centrum - sauna, vířivka, masáže | doplňkové a kulturní programy | adrenalinové zážitky

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 55 lůžek - v 1 až 3 lůžkových stylových pokojích a luxusních apartmánech

KONTAKT
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov p.o. | 1, 431 11 Jirkov
Tel.: +420 474 684 315 | GSM: +420 724 548 971
E-mail: propagace@zamek-jirkov.cz | sekretariat@zamek-jirkov.cz | Web: www.zamek-jirkov.cz
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Hotel Cascade

MOST

SLUŽBY
Osvětlovací/ozvučovací technika | plátno | laserpointer a dataprojektor | flipchart | galerie | foyer
s barem | taneční parket

KONFERENČNÍ PROSTORY
Velký salonek 100 míst | Malý salonek 35 míst | Vinárna se samostatným barem a tanečním
parketem pro 140 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Lobby bar | Wi-fi ve všech prostorách | prádelna | parkoviště | zprostředkování výletů a akcí |
SPA | wellness a fitness | cateringové služby | venkovní terasa (květen-říjen)

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 168 pokojů - jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje, suity, apartmány

KONTAKT
HOTEL CASCADE | Radniční 3, 434 01 Most
Tel.: +420 476 703 250 | Fax: + 420 476 703 137 | E-mail: hotel@hotel-cascade.cz | www.hotel-cascade.cz

Hrad Hněvín

MOST

SLUŽBY
Komplexní zvukové a světelné zařízení

KONFERENČNÍ PROSTORY
Celková kapacita: 95 míst | Rytířský sál: 70 míst | Salónek: 40 míst (s tabulí 25 míst)

OSTATNÍ SLUŽBY
Cateringové služby | hotelové služby | prohlídky vyhlídkové věže | exkurze do hradní hvězdárny

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 4 x dvoulůžkový apartmán a jedno, dvou a třílůžkové pokoje

KONTAKT
Hrad Hněvín | Hradní 577, 434 01 Most
Tel.: +420 476 449 955 - rezervace a ubytování | GSM: +420 777 938 754 |
E-mail: tomas.muller@junek-r.cz | Web: www.hradhnevin.cz

Benedikt

MOST

SLUŽBY
Dataprojektor | plátno | flipchart | notebook | mikrofon + port | možnost přehrání DVD, VHS, TV-SAT
profesionální ozvučení BOSE

KONFERENČNÍ PROSTORY
Školící místnost - 30 míst | Velký sál - 130 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Bar s výčepem | lednice | možnost obsluhy | taneční parket | krb | venkovní terasa | sportovní zázemí

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 60 osob

KONTAKT
OBEX MOST, s. r. o. | Rekreační 1048, 434 01 Most
Tel.: +420 476 000 055 | GSM: +420 602 105 555 | E-mail: info@benediktmost.cz (společenské akce) |
wler.benedikt@seznam.cz (ubytování, bowling, restaurace) | Web: www.benediktmost.cz
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Hotel Prince De Ligne

TEPLICE

SLUŽBY
Wi-fi připojení k internetu | dataprojektor | DVD | ozvučení | kancelářské služby | projekční plátno
a flipchart | kancelářské služby | PC

KONFERENČNÍ PROSTORY
190 míst (sál Finlandia: 50 osob, banketní sál: max.100 osob, salonky - 3x - 20/10/10 osob)

OSTATNÍ SLUŽBY
Kompletní cateringové služby | hotelová a snídaňová restaurace | doprovodné programy | osobní
přeprava | sauna

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 33 pokojů / 59 lůžek | kompletně vybavené

KONTAKT
Hotel Prince de Ligne **** | Zámecké náměstí 136, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 514 111 | Fax: +420 417 537 727 | E-mail: info@princedeligne.cz |
Web: www.princedeligne.cz

Lázně Teplice v Čechách - Beethoven

TEPLICE

SLUŽBY
Plátno | dataprojektor | ozvučení | flipchart | další potřebná technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
Společenský sál: kapacita 150 osob | Modrý salonek: kapacita 25 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Výtahy v celém objektu | snídaně formou bufetu; obědy a večeře | Wi-fi | kompletní léčebné zázemí
s rozsáhlou škálou procedur | velký termální bazén | fitness

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 323 lůžek

KONTAKT
Lázně Teplice v Čechách a.s. | Mlýnská 253, 415 38 Teplice
Tel.: +420 417 977 444 | E-mail: info@lazneteplice.cz | Web: www.lazneteplice.cz

Hotel Giovanni Giacomo 

TEPLICE

SLUŽBY
Nejmodernější multimediální konferenční technika a klimatizace

KONFERENČNÍ PROSTORY
Kapacita: 60 míst - v hlavním sále | 30 míst - na zimní terase spojené s hlavním sálem

OSTATNÍ SLUŽBY
Pořádání svateb a konferencí se zajištěním cateringu | masáže | profesionální kosmetika

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 25 pokojů

KONTAKT
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Hotel Giovanni Giacomo**** | Vrchlickeho 17, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 537 583 | Fax.: +420 411 134 826 | E-mail: recepce@hotelgg.cz | Web: www.hotelgg.cz
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Hotel Ján 

MOLDAVA

SLUŽBY
Velkoplošná TV s připojením HDMI a VGA kabel | 2x flipchart

KONFERENČNÍ PROSTORY
Školící místnost - 55 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Masáže | sauna | vířivka | Wi-fi zdarma v celém objektu | parkoviště zdarma | volnočasové aktivity
a teambuilding | sportovní zázemí - cyklotrasy a skiareál | catering pro akce

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 11 pokojů - 26 osob | 7 mezonetových apartmánů - 36 osob včetně přistýlek

KONTAKT
Hotel Ján | Nové Město 26, 417 81 Moldava
Tel.: +420 417 539 554 | GSM: +420 734 381 651 | E-mail: info@hoteljan.cz | Web: www.hoteljan.cz

Hotel Emeran 

KLÍNY

SLUŽBY
Konferenční prostory s technickým zázemím | parkování přímo u hotelu | občerstvení | coffeebreak | raut

KONFERENČNÍ PROSTORY
Restaurace: terasa 40 míst, sál 40 míst, salónek 30 míst | Sportovní hala: 60 míst | Klubovna hotelu: 15 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Outdoorové a indoorové aktivity | wellness zázemí – finská sauna, masáže a bio-sauna | sportovní
hala s horolezeckou stěnou | multifunkční hřiště | minigolf | fitness | stolní tenis | lanový park |
bobová dráha | sjezdovky a lyžařské běžecké tratě

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 45 míst - 22 dvojlůžkových pokojů a 1 jednolůžkový bezbariérový pokoj

KONTAKT
Hotel Emeran *** | 436 01, Klíny
Tel.: +420 727 803 833 | E-mail: hotel.emeran@kliny.cz | Web: www.hotelemeran.cz

Krušnohorský dvůr

CÍNOVEC

SLUŽBY
Prezentační technika v konferenční místnosti | připojení k internetu | šatna a prostor pro coffee break

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční/zasedací místnost – 40 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Golfové hřiště přímo u hotelu (9 jamek) | cyklistika a běžecké lyžování, lyžování (Ski areál do 6 km) |
psí spřežení | hudební produkce | barmanská nebo ohnivá show, ohňostroje

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 24 lůžek

KONTAKT
Krušnohorský Dvůr | Cínovec 275
Tel. 1: + 420 774 444 218 – restaurace | Tel. 2: + 420 606 724 995 – hotel | Tel. 3: + 420 602 448 564
- konference | E-mail: info@krusnohorskydvur.cz – restaurace | Web: www.krusnohorskydvur.cz
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Hotel Loučky

LITVÍNOV

SLUŽBY
Kompletní moderní technické zázemí | internet | data projektor | projekční plátno | DVD a video |
flichart

KONFERENČNÍ PROSTORY
Salónek/konferenční místnost – 50 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Sportovní akce – travnaté fotbalové hřiště/hřiště na petangue | parkoviště | non-stop bar

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 71 lůžek (hotel: 51 lůžek + 4 přistýlky + 4 gauče/penzion: 16 lůžek)

KONTAKT
Hotel Loučky | Máchova 1727, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 000 803 | GSM: +420 720 203 204 | E-mail: hotelloucky@gmail.com |
Web: www.hotelloucky.cz

Tereziny lázně

DUBÍ

SLUŽBY
Promítací plátno | ozvučení (mikrofon) | flipchart | konferenční prostory včetně souvisejících stravovacích služeb – rauty, občerstvení, coffeebreak a další formou bufetu nebo servírovaného menu

KONFERENČNÍ PROSTORY
Velký sál - 90 míst v uspořádání kinosálu | Malý salonek - 14 míst k sezení u stolu

OSTATNÍ SLUŽBY
Parkování v objektu | bezbariérový přístup v celém objektu | bezplatná síť Wi-Fi| léčebné prostředí
s výběrem mnoha procedur | za příznivého počasí lze využít rozsáhlou zahradu

UBYTOVÁNÍ

Od jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů, až po nadstandardní VIP pokoje s kuchyňkou (kapacity
primárně slouží k léčebným účelům, proto jsou pokoje bezbariérové)

KONTAKT

TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | Lázeňská 21, 417 01 Dubí | GSM.: +420 725 499 115 | Tel.: +420 474
530 400 | Fax: +420 474 530 433 | E-mail: recepce@laznedubi.cz | Web: www.laznedubi.cz

Zámek Duchcov 

DUCHCOV

SLUŽBY
Šatny | WC | parkování | možnost el. přípojky 220/380 | dataprojektor | DVD přehrávač | projekční plátno

KONFERENČNÍ PROSTORY
140 míst - Valdštejnský sál

OSTATNÍ SLUŽBY
Možnost využití dalších prostor: Zámecká obrazárna | Knížecí zahrada | Balustrádové schodiště

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 70 osob v přilehlém hotelu Casanova ***

KONTAKT
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Národní památkový ústav - Státní zámek Duchcov | Náměstí Republiky 9, 419 01 Duchcov
Tel.: +420 417 835 301 | Fax: +420 417 835 170 | E-mail: duchcov@npu.cz |
Web: www.zamek-duchcov.cz
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Hotel Arena

CHOMUTOV

SLUŽBY
Kompletní konferenční technika | kvalitní digitální a 3D projekce | dva kinosály | pohodlné sedačky |
výtah | výstavní možnosti

KONFERENČNÍ PROSTORY
Velký sál - 225 míst - promítací formát: 2D, 3D, 35 mm | Malý sál - 128 míst - promítací formát: 2D

OSTATNÍ SLUŽBY
Součástí areálu je zimní, fotbalový a atletický stadion | in-line dráha | sauna | aquasvět | dětské hřiště a
kino Svět | vlastní hlídané parkoviště | non-stop recepce

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 210 lůžek; včetně bezbariérových | sociální zařízení | TV se satelitem | trezor | klimatizace

KONTAKT
Hotel Arena | Mostecká 5900, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 721 290, +420 474 721 291, +420 474 721 292 | E-mail: recepce@arenahotel.cz |
Web: www.arenahotel.cz

Městské divadlo Chomutov

CHOMUTOV

SLUŽBY
Komplexní zvukové a světelné zařízení

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční místnost: 480 míst (hlavní sál a 4x salonky pro menší firemní a konferenční akce)

OSTATNÍ SLUŽBY
Pořadatelské služby | šatny | úklid

UBYTOVÁNÍ
Hotel Arena, Hotel 99, Wellness hotel Beethowen nebo Hotel Royal

KONTAKT
Městské divadlo Chomutov | Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 620 801 | GSM: +420 774 245 386 | E-mail: divadloprogram@kultura-sport.cz |
Web: www.kultura-sport.cz

AUTODROM a POLYGON MOST nejen pro řidiče
Mezinárodní závody AUTO/MOTO/TRUCK
Kurz bezpečné jízdy AUTO/MOTO/TRUCK
Kurz sportovní jízdy AUTO/MOTO/TRUCK
Pořádání akcí

THE

Školení s následným odpočtem bodů
Pronájem cvičných ploch Polygonu
Taxijízdy a možnost zapůjčení speciálů
Terénní dráha pro čtyřkolky a buggy

MOST DRIVING

AUTODROM MOST a.s. | Tvrzova 5 | 434 01 Most | +420 476 449 976 | info@autodrom-most.cz | www.autodrom-most.cz
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Pravčická brána

DESTINACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Stříbrné stěny a Růžový vrch
Národní park České Švýcarsko
je spolu se sousedním Saským
Švýcarskem kombinace přirozené krásy krajiny s romantickými zákoutími, lidovou
architekturou a skalními
vyhlídkami, které vybízí k objevování, poznání i relaxaci.

DĚČÍN
DOUBICE

Podstávkový dům - Kamenická stráň
Kromě tradiční pěší turistiky si zde
místo našla i cykloturistika, projížďky
na koních, golf, či výlety lodí po Labi.
České Švýcarsko disponuje také
řadou kvalitních hotelů, z nichž většina
nabízí i konferenční prostory pro firemní akce, semináře či přednášky. K těm
nejlepším patří určitě Dům Českého
Švýcarska s bezkonkurenční kapacitou
a technickou vybaveností pro MICE. Čes-

Labské pískovce
ké Švýcarsko a přiléhající CHKO je národní park s nejvyšším respektem k ochraně
přírody a krajiny, rozvoji biodiverzity
a péčí o zachování a návrat druhů
a od května 2009 je nositelem významného ocenění, kterým je titul Evropská
destinace nejvyšší kvality za Českou republiku. Řadí se tak mezi 21 nejvýznamnějších evropských turistických regionů.

České Švýcarsko

HŘENSKO
JANOV
KRÁSNÁ LÍPA
OSTROV U TISÉ
RUMBURK
RYNARTICE

Praha

TISÁ
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Vše o destinaci České Švýcarsko
naleznete také na

www.ceskesvycarsko.cz

Zámek Děčín

DĚČÍN

Zámek Děčín leží na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice a patří
mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech. Jeho historické interiéry
i atmosféra barokní Růžové zahrady nabízí příjemné prostory pro konání konferencí, společenských i vzdělávacích akcí.
SLUŽBY
Ozvučení reprodukované hudby a mluveného slova | vizuální technika – dataprojektory a promítací
plátna - menší i obří plátno i se zpětnou projekcí

KONFERENČNÍ PROSTORY
Knihovní sál – 350 míst | Rohový sál – 90 míst | Modrý sál – 40 míst | Sala terrena – 50 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
K pronájmům - kompletní organizační servis akce, možnost prohlídek zámku, uvítání v dobových
kostýmech, ubytování lektorů, doprovodný program

UBYTOVÁNÍ
Pro větší skupinu ubytování v hotelu Česká Koruna v centru Děčína nebo v hotelu Praha v Hřensku
s kapacitou 97 lůžek

KONTAKT
Zámek Děčín, příspěvková organizace statutárního města Děčína | Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1
E-mail: ubytovani@zamekdecin.cz | pronajmy@zamekdecin.cz | Tel.: +420 412 518 905 | 775 862 639
– pokladna | GSM: 778 533 234 – pronájmy | Web: www.zamekdecin.cz

v

Dům Českého Švýcarska

KRÁSNÁ LÍPA

Dům Českého Švýcarska je moderní multifunkční vzdělávací a návštěvnické
středisko, kterí nabízí možnost pronájmu reprezentativních a plně vybavených
konferenčních místností s kapacitou více než sto osob a veškerý servis spojený
s konferenční turistikou.
SLUŽBY
Počítače a notebook | Wi-fi připojení | laeserové ukazovátko | plátno | dataprojektor | ozvučovací technika | řečnický pult | flipcharty | kancelářské pomůcky

KONFERENČNÍ PROSTORY
100 míst - 2 kongresové sály, které lze propojit do jednoho velkého prostoru

OSTATNÍ SLUŽBY
Komplexní informační, turistické, vzdělávací a produkčně publikační služby | fotografické workshopy
| průvodcovské služby | firemní akce na klíč | outdoorové programy v přírodě a vzdělávací programy
v expozici pro školy

UBYTOVÁNÍ
Ubytování lze zajistit v nově postaveném areálu Lípa resort vzdáleném 2 minuty chůze

KONTAKT
Dům Českého Švýcarska | Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 777 819 913 | E-mail: programy@ceskesvycarsko.cz | ops@ceskesvycarsko.cz |
Web: www.ceskesvycarsko.cz
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Lípa resort

KRÁSNÁ LÍPA

Lípa resort svou jedinečnou polohou přímo na Křinickém náměstí nabízí komfortní a luxusní prostory pro konferenční potřeby, i pro strávení volného času ve
vyšším standardu. Svou jedinečnou architekturou, servisem a službami se stal
stavbou roku 2013.
SLUŽBY
Dataprojektor | plátno (2×2 m) | Wi-fi připojení | laserové ukazovátko | ozvučení | mikrofon |
notebook | CD přehrávač | flipchart s papíry a fixy | stůl pro registraci | šatna/věšák na kabáty |
doplňkový prezentační sortiment (poznámkové bloky a tužky, osvěžující bonbony) | technická
(de)instalace/assistence

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční prostory v Domě Českého Švýcarska (pro větší skupiny 60 – 100 osob) nebo vlastní
v objektu (pro 10 – 50 osob)

OSTATNÍ SLUŽBY
Recepce | kavárna | stravování | denní úklid | komplexní správa nemovitosti | péče o děti |
animační programy pro děti (červenec – srpen) | galerie, kde se konají výstavy | fitness centrum | spinning
| masáže | vertikální solárium | sauna | bowling | půjčovna kol, sněžnic, bobů, běžek

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: Aparthotel 33 apartmánů **** | Penzion 18 pokojů *** | Hostel 9 pokojů **

KONTAKT
Lípa resort | Křinické nám. 1180/7, 407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 775 592 230 | E-mail: recepce@lipa-resort.cz | Web: www.lipa-resort.cz

Hotel Ostrov

OSTROV U TISÉ

Hotel Ostrov naleznete uprostřed okouzlující přírody v obci Ostrov u Tisé, která leží
v blízkosti skalního města Tiské stěny. Hotel poskytuje vynikající podmínky pro
pořádání pracovních setkání, školení, firemních akcí a zážitkových pobytů.
SLUŽBY
Dataprojektor | plátno | flipchart | ozvučení | PC | internet/Wi-fi | video/DVD klimatizované prostory |
zatemnění | bezbariérový vstup | šatna

KONFERENČNÍ PROSTORY
100 + 35 míst (konferenční sál + školící salónek)

OSTATNÍ SLUŽBY
Outdoorové programy | teambuilding | společenské programy (hudební produkce, řízené
degustace atp.) | wellness centrum s krytým bazénem, vířivkou, finskou a parní saunou | masáže |
střežené parkoviště cca pro 60 vozidel

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 31 pokojů s kapacitou až 101 lůžek | možnost vícelůžkových pokojů a oddělených postelí

KONTAKT
Hotel Ostrov**** | Ostrov u Tisé 12, 403 36 Tisá
Tel.: +420 475 222 428 | E-mail: recepce@hotelostrov.com | Web: www.hotelostrov.com
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Hotel Zámeček

RYNARTICE

SLUŽBY
Kompletní prezentační technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční sál - 30 míst | možno kapacitu navýšit a propojit s restaurací

OSTATNÍ SLUŽBY
Info služby | teambuildingové akce | bazén | sauna | solárium | terasa | fitness | kulečník | stolní tenis

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 45 lůžek v 16 pokojích ve 2 kategoriích (standart a executive floor)

KONTAKT
Hotel Zámeček, Rynartice | Rynartice 44, 407 16 Jetřichovice
Tel.: +420 606 690 162 | +420 412 588 031 | Fax: +420 412 555 270
E-mail: info@hotel-zamecek.cz | Web: www.hotel-zamecek.cz

Hotel Česká Koruna

DĚČÍN

SLUŽBY
Kompletní technické vybavení včetně Wi-fi připojení pro firemní i soukromé akce

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční sál – 60 míst | salónek – 25 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Široká nabídka balíčků (výlety do okolí) | zvýhodněné ubytování pro firmy | tiskové služby
množstevní slevy | parkování přímo u hotelu

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 43 pokojů - ve třídě STANDARD Class *** a COMFORT Class ***

KONTAKT
Hotel Česká Koruna | Masarykovo náměstí 60, 405 01 Děčín
Tel.: +420 412 516 104 | +420 412 516 250 | GSM: +420 602 111 777
E-mail: info@hotelceskakoruna.cz | provoz@hotelceskakoruna.cz | Web: www.hotelceskakoruna.cz

Labská plavební společnost, s.r.o 

DĚČÍN

SLUŽBY
Plavby labským kaňonem na trase Děčín - Míšeň nebo Českým středohořím | konference | teambuilding |
firemní setkání | svatby | výroční oslavy | centrální ozvučení všech lodí | vytápění | kompletní
konferenční a gastronomické zázemí | celoroční provoz

KAPACITA LODÍ/KONFRENČNÍ PROSTORY
Loď Bohemia - 300 osob | Loď Poseidon - 250 osob - plavba labským kaňonem | Loď Porta Bohemica
- 160 osob | Loď Ústí nad Labem - 130 osob - plavba Českým středohořím | Loď Orion - 130 osob

OSTATNÍ SLUŽBY
Pronájem celých lodí na akce | doplňkový program - degustace vín, živá hudba, ohňostroj, taneční
vystoupení branding lodí | zábavný program - mobilní casino, pirátská/námořnická párty |
společenské tematické plavby

KONTAKT
Labská plavební společnost , s.r.o. | Kamenická 692/199, 405 02 Děčín
GSM: +420 777 037 379 | E-mail: kapitan@labskaplavebni.cz | Web: www.labskaplavebni.cz
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Hotel U Zeleného stromu

JANOV

SLUŽBY
Konferenční sál | Wi-fi | standartní konferenční technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
Sál s kapacitou 198 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Informační turistické centrum v budově | vlastní mikrobus

UBYTOVÁNÍ
V 19 pokojích pro celkem 46 osob - včetně depandancí Bušeranda a Pod Rozhlednou

KONTAKT
Hotel U Zeleného stromu | Janov, 407 14 Arnoltice
Tel.: +420 412 517 124 | GSM: +420 731 210 753 | Fax: +420 412 511 376
E-mail: uzelenehostromu@centrum.cz | Web: www.uzelenehostromu.cz

Hotel Lužan

RUMBURK

SLUŽBY
Ozvučení | projekční technika | TV | DVD

KONFERENČNÍ PROSTORY
70 míst - kongresový sál

OSTATNÍ SLUŽBY
Wellness centrum - masáže, sauna, hydromasážní vany | pizzerie - steakhaus | cukrárna | bowling |
music bar a herna | fotbalgolf | turistický průvodce | taxi | kadeřnický salón

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 30 dvoulůžkových pokojů, z toho 4 apartmány

KONTAKT
Wellness Hotel Lužan **** | Lužické náměstí 212/16, 408 01 Rumburk
Tel. a fax: +420 412 332 616 | GSM: +420 602 111 777
E-mail: info@hotelluzan.cz | Web: www.hotelluzan.cz

Sportlife centrum
SLUŽBY
Kompletní audio – video technika | plně ozvučené s možností připojení na internet (Wi-fi)

KONFEGRENČÍ PROSTORY
60 osob (upořádání typu U) | 50 osob (školní uspořádání) | 80 osob (divadelní uspořádání)

OSTATNÍ SLUŽBY
Sauna | masáže | fitness | víceúčelová sportovní hala | odpočinková místnost | knihovna | vlastní parkoviště

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 115 lůžek ve 34 pohodlných hotelových pokojích, ubytování i ve 25 chatkách se 120 lůžky

KONTAKT
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Sportlife centrum Rumburk *** | Lesní 1302/12, 408 01 Rumburk
Tel.: +420 733 631 550 (office) | Tel.: +420 739 209 649 (reception) |
E-mail: info@sportlifehotel.cz | Web: www.sportlifehotel.cz

RUMBURK

Hotel Belveder

DĚČÍN

SLUŽBY
Základní prezentační technika | Wi-fi připojení | standardní konferenční technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
Sál s kapacitou 50 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Uzamčené parkoviště | Wi-Fi internet | letní terasa | venkovní bazén | turistické informace |
fax/kopírování | dětský koutek

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 38 lůžek (dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí, sat a Wi-fi)

KONTAKT
Hotel Belveder Děčín s.r.o. | Labská Stráň 105, 405 02 Děčín
Tel.: +420 412 553 121 | GSM: +420 739 668 622
E-mail: hotelbelveder@seznam.cz | Web: www.belvederhotel.cz

Hotel JEF

DOUBICE

SLUŽBY
Flipchart | kopírka | telefon | internet – Wi-fi

KONFERENČNÍ PROSTORY
2x konferenční sál pro semináře, školení, firemní setkání

OSTATNÍ SLUŽBY
Uzamykatelné parkoviště | dětský koutek | akce s programem | svatby | sportovní zázemí - cvičení,
indoor cycling, posilovna, ping-pong, půjčovna kol | relaxační program – sauna, kosmetika,
pedikůra, masáže, lymfodrenáž

UBYTOVÁNÍ
Kapacita – 100 lůžek - jedno, dvou, tří a prostorné čtyřlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

KONTAKT
HOTEL JEF a Krčma u Rytíře | Doubice 107
Tel.: +420 412 381 429 | E-mail: doubice@hotel-jef.cz | Web: www.hotel-jef.cz

Hotel Praha

HŘENSKO

SLUŽBY
Oslavy | večírky | svatby | firemní školení a prezentace | soukromý večírek

KONFEGRENČÍ PROSTORY
Vinný sklípek – 60 míst – sklípek je vytesaný ve skále

OSTATNÍ SLUŽBY
Degustace, ochutnávky a neomezené konzumace vín vedené sommeliérem | rauty a pohoštění |
živá nebo reprodukovaná hudba | Wi-fi zóny

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 92 lůžek - 34 jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojů, 2 apartmá a 2 bezbariérové pokoje

KONTAKT
Hotel Praha **** | 407 17, Hřensko 37
Tel.: +420 420 412 554 006 | Fax: +420 412 554 162 |
E-mail: recepce-hotelhrensko@email.cz | Web: www.hotel-hrensko.cz
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Kadaň - historický klášter

DESTINACE DOLNÍ POOHŘÍ

Zámek Klášterec nad Ohří
Dolní Poohří – oblast, jež
se rozkládá v jižním cípu
Ústeckého kraje. Modrá
barva kamene s vlnkami řeky
Ohře, na které leží jako perly
významná historická města
Klášterec nad Ohří, Kadaň,
Žatec, Louny, Podbořany,
Postoloprty, Peruc, Panenský
Týnec a mnoho dalších.

Raná

Chrám Chmele a Piva

Prolíná se zde česká historie od počátků až do současnosti, skvostná architektura, rozmarná příroda a přívětivost
místních lidí. To vše doplňují tradice
pěstování chmele, minerální prameny
s lázeňskou relaxací a aktivním vyžitím

v síti pěších i cyklostezek. Dolní Poohří
tak může nabídnout pestrou paletu
míst a služeb pro konání konferencí, společenských i zážitkových akcí.
Nezapomeňte, v Dolním Poohří jste
vždy vítáni!

Dolní Poohří

JIMLÍN
KADAŇ
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
LOUNY
PERŠTEJN
ŽATEC
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Praha

Vše o destinaci Dolní Poohří
naleznete také na

www.dolnipoohri.cz
www.northwestconvention.cz

Chrám Chmele & Piva

ŽATEC

Chrám Chmele & Piva je zábavným a poučným komplexem, který svými kořeny
sahá do historie světoznámého chmelařského regionu na severu Čech.
SLUŽBY
Kompletní audiovizuální a prezentační technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
100 míst + salonek 50 míst | Galerie Sladovna - 60 míst			
		

OSTATNÍ SLUŽBY

Komentované prohlídky Chmelového majáku s výjezdem a 3D animací na věž, bloudění v pivním
Labyrintu, Erbovní síň a degustace piva v minipivovaru U Orloje | odpočinková zóna v Klášterní
zahradě | Chmelařské muzeum s největší expozicí svého druhu na světě (plocha 4000 m2)

UBYTOVÁNÍ
Hotel Zlatý Lev - 30 dvoulůžkových pokojů | Hotel Černý Orel - 25 dvoulůžkových pokojů

KONTAKT
Chrám Chmele & Piva CZ, p.o. | náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Tel.: +420 415 210 382 | Mobil: +420 725 861 895 | E-mail: info@chchp.cz
Web: www.chchp.cz

v

Zámek Klášterec nad Ohří

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Novogotický zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v deseti hektarovém,
velmi cenném, anglickém parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém je 220 druhů
stromů z celého světa.
SLUŽBY
Pronájem malebných exteriérů i interiérů zámku jsou vhodné pro: kulturní a společenské akce |
školící a vzdělávací akce | schůzovní činnost | soukromé akce | předváděcí akce

KONFERENČNÍ PROSTORY
Renesanční sál - 120 míst | Hudební salonek - 70 míst | Předsálí - 30 míst | Nádvoří - 400 míst |
Sala Terrena - 100 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Pořádání hostin na zámeckém nádvoří nebo v interiéru zámku při zapáleném krbu | svatební obřady
v obřadní síni, Renesančním sále nebo na nádvoří zámku | prohlídka zámku, všech jeho tří okruhů |
posezení v kavárně

UBYTOVÁNÍ
Poskytujeme ubytování pro 6 osob | další ubytování možné v Lázních Evženie

KONTAKT
Zámek Klášterec nad Ohří | Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 436 | E-mail: info@zamek-klasterec.cz | hybner@zamek-klasterec.cz
Web: www.zamek-klasterec.cz
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Hotel Zlatý Lev

ŽATEC

SLUŽBY
Non-stop recepce (Aj, Nj) | lobby bar | praní a žehlení prádla | budíček po telefonu | hotelový sejf |
hlídané parkoviště | Wi-fi připojení | hotel v současnoti nezajišťuje – hostiny, svatby, rauty a oslavy

KONFERENČNÍ PROSTORY
50 míst - kongresový sál a konferenční sál s barem | Wi-fi připojení | plátno

OSTATNÍ SLUŽBY
Wellness centrum - finská sauna | bylinná sauna | vířivka | parní lázeň | ochlazovací místnost | ledová
kašna | odpočinková místnost | masážní služby | pivní koupele v soukromí hotelových pokojů

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 30 luxusních nekuřáckých pokojů

KONTAKT
Hotel Zlatý Lev **** | Oblouková 228, Žatec
Tel.: +420 776 348 000 | E-mail: recepce@zlaty-lev.cz | Web: www.zlaty-lev.cz

Kulturní dům Střelnice

KADAŇ

SLUŽBY
Veškerá prezentační technika

KONFERENČNÍ PROSTORY
Velký sál s jevištěm a zázemím – max. 254 míst | Velký salónek – 30 míst | Malý salónek – 15 míst |
Klub – max. 50 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Základní příprava prostoru | spotřeba energie, vody a plynu | úklid prostor

UBYTOVÁNÍ
Možné v hotelu Split nebo U Karla IV.

KONTAKT
Kulturní dům Střelnice | Čechova 147, 432 01 Kadaň
GSM: +420 775 035 962 | E-mail: strakova@kultura-kadan.cz | Web: www.kultura-kadan.cz

Vrchlického divadlo

LOUNY

SLUŽBY
Technické vybavení divadla (světelný a zvukový park, šatny)

KONFERENČNÍ PROSTORY
271 míst | 260 diváckých míst | malý konferenční sál - do 100 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Šatna pro návštěvníky | požární dozor | úklid | uvádění | propagace | divadelní bar

UBYTOVÁNÍ
Není v nabídce

KONTAKT
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Vrchlického divadlo | Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
Tel.: +420 415 652 543 - propagace | E-mail: info@divadlolouny.cz | Web: www.divadlolouny.cz

www.northwestconvention.cz

Golf resort Bitozeves

LOUNY

SLUŽBY
Podmínky pro svatby | firemní nebo vánoční večíreky | teambuildingové akce | letní grilování,
golfové akademie | oslavy a školení

KONFERENČNÍ PROSTORY
Konferenční a společenský sál - 80 míst - vlastní bar a taneční parket

OSTATNÍ SLUŽBY
Bezplatné parkoviště | bezhotovostní služby | masáže - klasické, medové | pedikúra a masáže
- rybičky Garra Rufa | vlastní restaurace | cateringové služby | reprodukovaná a živá hudba

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 20 lůžek - v moderně zařízených dvou a tří lůžkových pokojích s možností přistýlky

KONTAKT
GOLF RESORT BITOZEVES | Bitozeves 12, 440 01 Louny
Tel.: +420 725 923 022 | E-mail: info@golfbitozeves.cz | Web: www.golfbitozeves.cz

Zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun

JIMLÍN

SLUŽBY
120 čalouněných konferenčních židlí | 20 konferenčních stolů | 6 kulatých rautových stolků |
5 rautových stolů | řečnický pultík | projektor | projekční plátno | mikrofony | reprosoustava

KONFERENČNÍ PROSTORY
30-200 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Denní i večerní prohlídky zámku | zajištění doprovodného kulturního programu | svatební obřady

UBYTOVÁNÍ
Pro 7 osob: 2 + 3 + 2 | pro velkou skupinu v Lounech (6 km, cca 10 min autem, autobusem)

KONTAKT
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace | Jimlín 220, 440 01 Louny
GSM: +420 733 691 473 | E-mail: reditel@zameknovyhrad.cz | Web: www.zameknovyhrad.cz

Selský dvůr

PERŠTEJN

SLUŽBY
Promítací plátno | flipchart | Wi-fi připojení

KONFERENČNÍ PROSTORY
Selská restaurace - 40 - 70 míst (divadlo) | Lesní restaurace - 20 míst | Salónek - 12 míst

OSTATNÍ SLUŽBY
Sauna | masáže | sportovní vyžití - cykloturistika | vodní turistika | obsluha při akcích

UBYTOVÁNÍ
Kapacita: 71 lůžek

KONTAKT
Penzion Selský dvůr | 431 63 Perštejn 300
Tel.: +420 474 319 410 | GSM: +410 724 209 711 | E-mail: recepce@selsky-dvur-perstejn.com |
Web: www.selsky-dvur-perstejn.com
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Odborná konference

PRODUKČNÍ,
TEAMBUILDINGOVÉ
DESTINACE ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ A EVENTOVÉ AGENTURY

Rafting

Hrad
Litoměřice
B.
B. Art
Production

Teambuilding

Adrenalin

ÚSTÍ LITOMĚŘICE
NAD LABEM

SLUŽBY
Kompletní hudební aparatura - zvuk, světla, video, laser, pódiové systémy | pronájem a servis hudebních nástrojů
a nástrojových aparatur, nástrojových a pódiových doplňků | doprava | zajištění ubytování | zprostředkování vystoupení
hudebních skupin, personální zajištění kulturních akcí | logistika předprodeje a prodeje vstupenek | logistika a zajištění
akreditačních systémů | další služby pro zajištění kulturních akcí

KONTAKT
Hynek Verner B. B. ART PRODUCTION | MUSIC AGENCY - SOUND.LIGHT.STAGE.VIDEO.BACKLINE.BANDS | Jizerská 24,
400 11 Ústí nad Labem | Tel.: +420 776 330 953 | E-mail: verner@bbartproduction.cz | Web: www.bbartproduction.cz

Hradorg
Litoměřice
Bos.


ÚSTÍ LITOMĚŘICE
NAD LABEM

SLUŽBY
Autokarová doprava, prohlídky měst | barmanská show | cateringové služby | cestovní a dopravní služby | DMC - destination management company | bryčky a kočáry | doprava limuzínami | fotografické služby | grafické práce | management akcí | výstavní expozice a kongresy (PCO) | ohňostroje | organ. incentivních a motivačních programů | organ.
sportovních a outdoorových programů | organ. výstav a veletrhů | ostraha | hostesky | kongres. technika | průvodcovské
služby | rent-a-car | živá a reproduk. hudba / DJ | řízená degustace vína | kulturní vystoupení | taxi | tlumočení a překlady

KONTAKT
BOS. org s. r. o. | Kekulova 38, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 531 098 | 475 207 082 | E-mail: info@bos-congress.cz | Web: www.bos-congress.cz

Dream pro

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Barmanská show | bezpečnostní služby | cateringové služby | fotografické služby | grafické práce | hostesing | návrh
programů - kulturní, sportovní | ohňostroje | organizování výstav a veletrhů | prodejní stánky (mix) | produkce akcí
| pronájem audio a video techniky | pronájem kongresové techniky a vybavení | pronájem kostýmů | pronájem
mobiliáře | přepravní služby (osobní, nákladní, bus, speciální) | řemeslné - dobové stánky | speciální programy |
výběr účinkujících (kapely, zpěváci, moderátoři…)

KONTAKT
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Dream PRO, s.r.o. | Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 | Korespondenční adresa: Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem
GSM: +420 777 333 559 | E-mail: info@dreampro.cz | Web: www.dreampro.cz

www.northwestconvention.cz

Fun City

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Pronájem prostor | poskytnutí pojištění | cateringové služby | pronájem audiovizuální techniky, LED obrazovek a pódií | technické zabezpečení akce (mobilní WC, zábrany, navigační systémy,...) | hostesky | moderátoři | návrhy a zajištění programové
části (kapely, umělci, zábavné programy) | ohňostroje | květinová balonková a další dekorace | správní a zákonné poplatky

KONTAKT
Martin Řežábek, generální ředitel | FunCity, s.r.o. | Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
GSM: +420 724 787 181 | E-mail: rezabek@fun-city.cz | Web: www.fun-city.cz

HOTROCK

ÚSTÍ NAD LABEM

SLUŽBY
Outdoor firemní akce | Indoor firemní akce | produkce | zábavné atrakce | cateringové služby | moderátoři, hostesky
a umělci | kapely, pronájem audio techniky | umělci, tanečníci, ohňostroje | organizování výstav | přepravní služby

KONTAKT
HOTROCK s.r.o. | Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
Tel: +420 724 812 712 | E-mail: info@hotrock.cz | Web: www.hotrock.cz

Autodrom a Polygon Most

MOST

SLUŽBY
Unikátní objekt v ČR | místo s neopakovatelnými zážitky | vhodné pro eventy, firemní akce, školení (včetně možnosti
odpočtů bodů) a semináře | soukromé akce | adrenalinové zážitky - jízda v terénních, okruhových i rallyeových
speciálech | teambuilding | 1 hodina od Prahy

KONTAKT
AUTODROM MOST a.s. | Tvrzova 5, 434 01 Most | Tel.: +420 476 449 976 | E-mail: info@autodrom-most.cz

Offroadsafari 

LITVÍNOV

SLUŽBY
poznávací off-road výlety po turisty na neobjevených místech | průvodce, co poutavě vypráví příběhy krajiny a jejích
obyvatel | soukromé i veřejné výlety | neobvyklé teambuildingy a firemní akce | kompletní servis včetně zajištění cateringu a ubytování | Kam jezdíme: Uhelným Mosteckem | České středohoří: sopečná tajemství | Stezky révy: za vínem Českého středohoří | Po stopách 2. sv. války na Mostecku | Krušnohořím za netušenými kontrasty | Doupovskem:
opuštěnou krajinou | Měděnecko: poklady země a zaniklá sláva | Džbánsko: krajinou Keltů a chmele | Stříbrné Sasko:
poklad za kopcem

KONTAKT
Offroadsafari s.r.o. | Sokolská 30, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 721 574 323 | E-mail: info@offroadsafari.cz | Web: www.offroadsafari.cz
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Zimlet – Klíny 

KLÍNY

SLUŽBY
Letní - terénní koloběžky | lanový park | cykloturistika | extrémní golf a minigolf | potápění s přístroji | paraglide |
parachute a vyhlídkové lety | jízda na vodních lyží a weakboardu
Zimní - Jízda rolbou nebo skútrem | sněžnicové túry | výuka lyžování a snowboardingu včetně Freestyle
Celoroční - Nordic walking | survival | teambuilding | paintball | kiting | lezení na umělé stěně | jízda na čtyřkolce,
v offroadech nebo se psím spřežením | turnaje

KONTAKT
ZIMLET Klíny s.r.o. | GSM: +420 602 223 428 | E-mail: zimlet.kliny@gmail.com | Web: www.kliny.cz

Hipodrom Most

MOST

SLUŽBY
Dostihová dráha - jediné závodiště v České republice s přímou dráhou 1200 m | tréninkové dráhy | parkurové závody |
drezúry | westernové soutěže | kruhová jízdárna | rekreační ježdění pro začátečníky a pokročilé | hipoterapie | in-line
dráha | fotbalgolf | pořádání kulturních a společenských akcí

KONTAKT
HIPODROM MOST a.s. | Velebudice - K Hipodromu 213, 434 01 Most
Tel: +420 602 817 128 | E-mail: as@hipodrom.cz | Web: www.hipodrom.cz

Cottage - Miluji České Švýcarsko 

KRÁSNÁ LÍPA

SLUŽBY
Vytváříme programy pro jednotlivce i skupiny (kola, e-kola, koloběžky, nordic walking, sněžnice, výlety, jóga, golf) |
sportovní a outdoorové programy pro firmy | zařídíme ubytování, stravovaní, přednáškový sál, zábavu | půjčovna –
kola, elektrokola, dvojkola, cyklistické vozíky, koloběžky, sněžnice, běžky, saně, brusle, nordic walking hole

KONTAKT
Cottage - Miluji České Švýcarsko, Ing. Aleš Kubica | Kamenná Horka 110, 407 46 Krásná Lípa
GSM: +420 736 224 222 | E-mail: info@cottage.cz | Web: www.cottage.cz

České Švýcarsko, o.p.s.

KRÁSNÁ LÍPA

SLUŽBY
Cateringové služby | DMC - destination management company | fotografické služby, organizování fotografických
workshopů | luxusní cestovní ruch (luxury travel) | management akcí | obchodní cestovní ruch (business/corporate
travel) | organizování incentivních a motivačních programů | organizování firemních programů | pronájem kongresové techniky a vybavení | průvodcovské služby | organizování outdoorových programů v přírodě a vzdělávacích
programů v expozici pro školy

KONTAKT
České Švýcarsko, o.p.s. | Dům Českého Švýcarska, Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
GSM: +420 777 819 913 | E-mail: programy@ceskesvycarsko.cz | Web: www.ceskesvycarsko.cz
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www.northwestconvention.cz

Enthusia

DĚČÍN

SLUŽBY
Cateringové služby a outdoor picknicky | venkovní grilování a firemní večírky | DMC - destination management
company | dopravní služby (transfery, taxi apod.) | luxusní cestovní ruch (luxury travel) | management akcí | obchodní
cestovní ruch (business/corporate travel) | organizování incentivních a motivačních programů | organizování sportovních
a outdoorových programů | organizování školních programů | pronájem kol, elektrokol, ferratového, vodáckého a dalšího
sportovního vybavení | teambuilding | aktivní a sportovní zájezdy v regionu a v ČR | aktivní programy pro handicapované
s ubytováním

KONTAKT
CK Enthusia | Labské nábřeží 33, 405 02 Děčín 6
GSM: +420 724 006 865 | +420 777 499 804 | E-mail: info@enthusia.cz | Web: www.enthusia.cz

Festive

ČESKÁ KAMENICE

SLUŽBY
Kompletní servis v oblasti eventů – firemní a městské slavnosti na klíč | bezpečnostní služby | fotografické
služby | catering | prodejní stánky - řemeslné a dobové stánky | hudební programy - kapely, zpěváci, moderátoři |
doprovodný program – piráti, mušketýři, gladiátoři, pohádkové bytosti | taneční vystoupení – indoor/outdoor
ohnivé show a ohňostroje | starověké bitvy a dělostřelecké show | divadla, loutky, flašinetář, sokolník, kejklíři, fakýři
toulavá krčma | vystoupení s koňmi

KONTAKT
Agentura Festive | Tovární 94, 407 21 Česká Kamenice
GSM: + 420 774 724 429 | E-mail: sulc@festive.cz | info@festive.cz | Web: www.festive.cz

VP climbing servis

TISÁ

SLUŽBY
Organizování incentivních a motivačních programů | organizování sportovních a outdoorových programů
- dobrodružný průzkum jeskyní, cykloturistika a turistika s průvodcem - Labské pískovce, České Švýcarsko, zimní
a letní táboření | teambuildingové, diagnostické, survival a další kurzy | promotion a reklamní akce, sportovní soutěže
– skoky z mostů, lanové lávky, slaňování z věží | fotografické služby | obchodní cestovní ruch (business / corporate
travel)

KONTAKT
VP climbing servis | Tisá 302, 403 36 Tisá
GSM: +420 603 827 898 | E-mail: radek.vopat@lezeckaskola.cz | Web: www.lezeckaskola.cz

Za Hranice

DĚČÍN

SLUŽBY
kompletní servis – trasa Děčín – Schmilka (15 km) – Bad Schandau (20 km) | výdej lodí, půjčení vest, pádel,
lodních vaků, boxů na chlazené nápoje | individuální programy na trase - grilování u řeky, návštěva jeskyní, závod
na kole | občerstvení na trase | dopravu kol/bruslí – jedna trasa na vodě, druhá na kole/na bruslích | vyzvednutí lodí
a příslušenství v cíli | maximální velikost skupiny – 40 osob

KONTAKT
Děčín
GSM: +420 776 011 495 | E-mail: info@zahranice.com | Web: www.zahranice.com
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Hřenské soutěsky

ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY

Golf Club Terasy Ústí nad Labem

Ochutnávka žernoseckých vín s CK Enthusia

Autodrom Most

Z akce pořádané v Ústeckém regionu si můžete odnést i velmi nevšední až adrenalinový zážitek, který
Váš program zajímavě doplní. Na výběr a vyzkoušení je velké množství aktivit pro všechny účastníky
i organizátory konferencí, školení, firemních a eventových akcí.

Adrenalinové sporty
Paragliding – Raná
Ferraty
Autodrom Most
Hipodrom Most
Paintbal Vilémov
Sportcentrum Račice a. s.
Rafty na Labi
Snowkiting a kiting
Lezení na umělých stěnách – Ústí nad Labem/Jirkov/Klíny
Uhelné safari
Březenský drak
Skywalkers – Tandemový seskok

www.rana-paragliding.cz
akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky | www.hudy.cz | www.decin.cz
www.autodrom-most.cz
www.hipodrom.cz
www.hranavalku.cz
www.racice.info
www.zahranice.cz/www.enthusia.cz
www.kites.cz
www.hudysteny.cz/usti/o-nas | www.lezecka-arena.cz | www.kliny.cz
www.uhelnesafari.cz
www.sd-infocentrum.cz
www.muj-seskok.cz

Cykloturistika
Cyklostezka Ohře
Krušnohorská magistrála
Labská cyklostezka
Cyklostezka Ploučnice

www.cykloohre.cz
www.krusnehory.eu/sport/krusnohorska-magistrala
www.ceskestredohori.info/cz/labska-stezka-a-cyklotrasy
www.podralsko.info/zelena-cyklomagistrala-ploucnice

Golfová hřiště
Golf Resort Ústí nad Labem (hřiště Terasy)
Golf Areál Janov
Golf Club Teplice
Golf Bítozeves
Golf Krásný Dvůr
Golf Club Most
Golf Resort Barbora
Golf Kotlina Terezín

www.golfusti.cz
www.golfjanov.cz
www.golf-teplice.cz
www.golfbitozeves.cz
www.golfkd.cz
www.golfmost.cz
www.golfbarbora.cz
www.golfkotlina.cz

Historické prohlídky
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Památník Terezín a Muzeum Ghetta
Hrad Litoměřice, Máchova světnička a expozice vinařství
Pomník Přemysla Oráče, Stadice
Lobkowiczký zámek a románský hrad, Roudnice nad Labem
Hora Říp

www.pamatnik-terezin.cz | www.projekt-terezin.cz
www.hradlitomerice.cz
www.rehlovice.cz
www.vyletnarip.cz
www.vyletnarip.cz
www.northwestconvention.cz

Hrad Střekov – zřícenina Umělců
Historická Kadaň
Chmelařské muzeum Žatec
Chrám sv. Mikuláše Louny
Františkánský klášter Kadaň
Štola starý Martin v Krupce
Štola Země zaslíbená Mědník
Zámek Ploskovice
Historický Děčín
Zámek Jezeří
Cisterciácký klášter v Oseku
Zámek Benešov nad Ploučnicí
Zámek Libochovice
Hrad Hazmburk

www.hradstrekov.cz
www.mesto-kadan.cz
www.muzeum.chmelarstvi.cz
www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Chram-sv--Mikulase-v-Lounech.aspx
www.kultura-kadan.cz/muzeum/pobocka/158/frantiskansky-klaster
www.krupka-mesto.cz/stola-stary-martin/d-1536
www.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz
www.zamek-ploskovice.cz
www.enthusia.cz/zajezdy1/jednodenni/prohlidka-mesta-decina-a-barokni-perly-zamku/
www.zamek-jezeri.cz
www.osek.cz
www.zamek-benesov.cz
www.zamek-libochovice.cz
www.hrad-hazmburk.cz

Labské a Českosaské pískovce
Pravčická brána a soutěsky řeky Kamenice
Lodičky do soutěsek řeky Křinice
Po skalních římsách
Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko
Tramvají do skal
Fotoworkshopy
Skalní města Tisá

turistika.ceskesvycarsko.cz/cs/cile/ceskosaske-svycarsko
akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky
akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky
akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky
akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky
akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky
turistika.ceskesvycarsko.cz/cs/cile/tiske-steny

Lázeňství
Lázně Teplice – Teplice v Čechách
Mšené-lázně
Lázně Dubí – Dubí u Teplice

www.lazneteplice.cz
www.msene.cz
www.laznedubi.cz

Pivařství a pivní exkurze
Chrám Chmele & Piva a Sladovna Žatec, Žatecký pivovar
Minipivovar Chalupník Perštejn
Pivovar Hotel Na Rychtě - Ústí nad Labem
Minipivovar Kocour - Varnsdorf
Minipivovar Kahan - Most
Lounský žejdlík - Louny
Pivovar Monopol -Teplice
Křinický pivovar v Krásné Lípě

www.chchp.cz | www.zateckypivovar.cz
www.pivochalupnik.cz
www.pivovarnarychte.cz
www.pivovar-kocour.cz
www.mosteckykahan.cz
www.lounskyzejdlik.cz
www.pivovarmonopol.cz
www.krinickypivovar.cz

Řemesla a tradice
Soubor lidové architektury Zubrnice
Archeologický skanzen Březno u Loun
Muzeum Venkova Peruc
Skanzen Stará Ves
Světoznámé hračkářství v Nové Vsi v Horách

www.skanzen-zubrnice.cz
www.pruvodce.com/brezno
www.peruc.cz
www.krusne-hory.org/134.podkrusnohorsky-zoopark-centrum-krusnohorskeho-lidoveho-umeni-chomutov
www.novavesvhorach.cz/historie

Vinařství a ochutnávka vín
Vinařství Němeček a Mikulášek, Březno u Chomutova
Karfíkův Dvůr Koštice
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, s.r.o.
Žernosecké vinařství, s.r.o. Velké Žernoseky
Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o.
České vinařství Chrámce s.r.o.
Klášterní vinné sklepy Litoměřice

www.vinarstvinemecek.cz | www.vinarstvi-mikulasek.cz
www.karfikuvdvur.webz.cz
www.lobkowicz.com
www.zernosecke-vinarstvi.cz
www.johannw.com
www.ceske-vinarstvi.cz
www.radobyl.cz

Výlety lodí a vlakem
Plavba po Labi – Litoměřice – Drážďany (Poseidon,Bohemia DC)
Zubrnická museální železnice

www.labskaplavebni.cz
www.zmz.cz
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NWBCB DOPORUČUJE

1.

ZA VÍNEM DO ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

WWW.LOBKOWICZ.COM
WWW.JOHANNW.COM

Roudnice nad Labem – vinařství Lobkowicz – degustace oceněných vín v atmosféře historických sklepů - prohlídka
do vinařství s 400letou historií v prostorách románského hradu - tradiční občerstvení.
Třebívlice – vinařství Johann W – prohlídkový program CESTA VÍNA do nejmodernějšího vinařství v České republice –
odborná degustace, prohlídka výroby, vinic, doprovodné soutěže v koštýřování a korkování, sběr hroznů a catering.

2.

TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY

WWW.PROJEKT-TEREZIN.CZ

Objevte město Terezín jako unikátní historickou vodní a funkční pevnost - proč a jak pevnost vznikla, jak se stavěla
a jak se v ní žilo? Vydejte se s dobovými lucernami na prohlídku jedinečného opevnění do podzemích chodeb.
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Retranchement 5 - první Muzeum Terezína zabývající se historii města a pevnosti od založení až po období První
republiky/Expozice Kasárna – provede vás životem vojáka v pevnosti druhé poloviny 18. století/ Muzeum Františka
Josefa - v dělostřeleckých kasárnách najdete 2000 předmětů vážících se k jeho osobě.

www.northwestconvention.cz

3.

ADRENALIN NA ZAJIŠTĚNÝCH CESTÁCH LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
WWW.FERRATA-DECIN.CZ
WWW.ENTHUSIA.CZ
WWW.HOTROCK.CZ

Pastýřská stěna Děčín – je nejdelší ferratou (zajištěnou cestou) v České republice na vrchol pískovcové stěny a zároveň nabízí i nejvíce způsobu, jak stěnu
zdolat. Také jde o jedinou ferratu, která se nachází v centru města. Nabízí 14 stupňů obtížnosti a vyřádí se na ní amatéři i zkušení lezci.
Tip: vhodné kombinovat s raftingem na řece Labi nebo cyklovýletem po Labské stezce pro celodenní zážitkový program.

4.

ODHALTE TAJEMSTVÍ PĚSTOVÁNÍ CHMELE A VAŘENÍ DOBRÉHO PIVA
WWW.CHCHP.CZ

Chrám Chmele a Piva – zábavný a naučný komplex nabízí zážitkový prohlídkový okruh: Výjezd na
Chmelový maják, který je světový unikát v podobě 3D animace ve výtahu na Chmelový maják – Pivní
labyrint/bludiště z chmelových žoků - Erbovní síň a Chmelový Orloj. Na závěr Vás čeká degustace piva
z místního minipivovaru U Orloje ve starobylé restauraci, která byla postavena z chmelařského skladu.

5.

KONTRASTY A PŘÍBĚHY INDUSTRIÁLNÍ I PANENSKÉ KRAJINY
WWW.OFFROADSAFARI.CZ

Pastýřská stěna Děčín – je nejdelší ferratou (zajištěnou cestou) v České republice na vrchol pískovcové stěny a zároveň nabízí i nejvíce způsobu, jak stěnu
zdolat.
Také jde
o jedinou iferratu,
která krajinou
se nacházíseverozápadních
v centru města. Čech
Nabízí- 14
stupňůokouzlující
obtížnostiKrušné
a vyřádíhory
se naprotkané
ní amatéři
z zkušení
lezce. sopky Českého
Expedice
industriální
panenskou
zažijete
štolami,
třetihorní
stratovulkán
Doupovských
mezi tím
Mosteckoupouhelnou
pánevpro
plnou
obříchzážitkový
povrchových
dolů a chemického průmyslu.
Tip: středohoří,
vhodné kombinovat
s raftingem
na řecehor
Labia nebo
cyklovýletem
Labské stezce
celodenní
program.
Dobrodružnou formou se seznámíte s historií i současností nejdynamičtějšího regionu Evropy.

35

Krušné hory

Turistické stezky, tipy na výlety a zajímavosti
naleznete na webu Brány do Čech.

www.branadocech.cz
Foto: Archiv Ústeckého kraje, Archiv CzechTourism – Czech Convention Bureau - Václav Sojka,
Daniel Řeřicha, Jan Watzek, Jaroslav Mareš, Milan Jaroš, Libor Sváček, Ladislav Renner, Aleš Motejl,
Jan Halady a archivy jednotlivých zařízení.
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