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Sporthotel Záťoň leží uprostřed přírody v údolí Vltavy mezi 

Českým Krumlovem a Rožmberkem.

4 38 pokojů

4 2 seminární místnosti

4 parkoviště pro 50 aut

4 restaurace pro 120 hostů

4 beauty salon - masáže, kosmetika a pedikúra

4 wellness se 4 saunami, bazénem, výřivkou a 2 odpočívárnami

4 tenisový kurt, kuželna se 2 dráhami, squash, tness koutek

4 přilehlá louka o velikosti 6 ha (možnost postavit party stan apod.)

4 venkovní vyhřívaný bazén 15x8 m, (v provozu duben - říjen)

4 půjčovna segway, elektrokol a horských kol

4 venkovní sportoviště pro malou kopanou, volejbal, discgolf, ...    
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KONGRESOVÝ SÁL

SEMINÁRNÍ SALONEK

Cena pronájmu vč. techniky

Cena pronájmu vč. techniky Kč 2 tis. / 1 den

Kč 5 tis. / 1 den; 2 tis. /1 hod.

Uspořádání/kapacita

Uspořádání/kapacita

Světlý a klimatizovaný prostor se vstupem na terasu a možností zatemnění.

„divadlo”

„škola”

„U-shape”

„I-shape”

„divadlo”

„U-shape”

 

  

 

 

   

   

kabelové a WiFi připojení k internetu, ozvučení vč. mikrofonů,

DVD, VHS, CD přehrávač, data-projektor, projektor, ipchart

KONFERENČNÍ TECHNIKA

120 osob

60 osob

50 osob

40 osob

25 osob

15 osob
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GASTRONOMIE

SEMINÁRNÍ SALONEK

Coffee break

Společné 3 chodové menu (3 varianty hl. jídla)

Teplý bufet*

Rauty*

Rauty s grilováním*

Grilování*

Slavnostní galamenu (4 chody)
*pro skupiny od 20 osob

Paušání cena za osobu

Cena zahrnuje: 

ubytování, snídani, parkování, wellness, WiFi

sportovní vyžití: squash, tenis, tness, hřiště na kopanou, discgolf

Uspořádání/kapacita „divadlo”/25 os.

„U-shape”/15 os.

 

  

 

 

KONGRESOVÝ BALÍČEK

Kč 110,-

Kč 250,-

Kč 360,-

od Kč 580,-

od Kč 590,-

od Kč 480,-

od Kč 480,-

Ceny jsou uvedeny za osobu vč.DPH

Ceny jsou uvedeny za osobu/noc vč.DPH

Kč 1.380,-
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SPORTOVNÍ PROGRAMY

Plavba po Vltavě

Oblíbená vodácká řeka protéká 100 m od hotelu. Toto místo

(u mostu) je cílem plavby hostů hotelu. Doprava ke startu je

zajištěna. Od května do září doporučujeme tyto trasy:

Turistika v blízkém okolí

Lokalita hotelu nabízí skvělé podmínky pro cykloturistiku, pěší

turistiku nebo Nordic walking. Rádi Vás doprovodíme pro zvolené

trase. Zajistíme základní lekce Nordic walking vč. zapůjčení holí.

 

  

 

A) Vyšší Brod - Zátoň (5 - 6 hod.)

B) Rožmberk - Zátoň (2 - 3 hod.)

Rádi poskytneme instruktora vodní turistiky, který zajistí proškolení v jízdě na 
kánoi/raftu a dohlédne na bezpečnou organizaci plavby nebo zábavných her.  

 

Orientační cena/os.

Instruktor

Průvodce (1 - 3 hod.)

Lektor Nordic walking

Zapůjčení holí

Vyšší Brod - Zátoň

Kč 300,-

Kč 2.200,-

zdarma

Kč 300,-/hod.

Kč 100,-/pár

Rožmberk - Zátoň

Kč 300,-

Kč 1.800,-
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Kolektivní sportovní hry

Na udržovaném travnatém pozemku hotelu můžete hrát malou

kopanou, discgolf, volejbal, badminton apod. Součástí hotelu je

tenisový kurt s umělou trávou.

K dispozici jsou Vám také hala na squash nebo stolní tenis, dvě

kuželkářské dráhy a jako tělocvična může velmi dobře posloužit

kongresová místnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Malá kopaná, volejbal

Discgolf, tenis

Lukostřelba

Pilates

Squash, st. tenis, tness

Kuželkářská dráha

zdarma

zdarma

Kč 6 tis./3 hod. (5 luků, instruktor)

Kč 500,-/hod. (max. 12 osob)

zdarma

Kč 200,-/hod.
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PŮJČOVNA

V hotelu Vám rádi zapůjčíme...

Segway

Mountain bike

E-bike

Mobilní kasino

Disko a karaoke

Kč 540,-/hod.

Kč 300,-/den

Kč 500,-/den

Kč 19.500,-/4 hod. (max. 26 osob)

Kč 5.000,-/5 hod.

ZÁBAVA & PARTY

Pokud se chcete bavit, rádi Vám připravíme příjemné podmínky.

Profesionálně spravované stroje Vám poskytnou skvělý zážitek z pohybu.
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Netradiční soutěže na louce hotelu
Turnaj v discgolfu
Metaná u hotelu (dle podmínek)
Turnaj v kuželkách

Relaxační masáž
Aromaterapeutická masáž
Masáž pro unavené nohy
Kosmetika Eminence - Beauty Express
Kosmetika Babor - Skinovage PC
Pedikúra

dle poptávky
zdarma
zdarma
Kč 400,-/h. (2 dráhy)

Kč 650,-/30 min.
Kč 1.500,-/60 min.
Kč 650,-/30 min.
Kč 1.300,-/50 min.
Kč 1.450,-/90 min.
Kč 890,-/50 min.

ZIMNÍ PROGRAM

RELAXAČNÍ PROGRAM

Naplánujte si svou akci v zimních nebo podzimních měsících. 

Připravíme Vám doplňkový program v hotelu nebo u hotelu.

Dopřejte si přímo v hotelu masáže, kosmetiku nebo pedikúru.
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Večerní prohlídka Č. Krumlova

s průvodcem

Prohlídka pivovaru Svachovka

Noční rafting Českým Krumlovem

Prohlídka hradu v Rožmberku

Prohlídka cisterciáckého kláštera

ve Vyšším Brodu

Kč 1.600,-/skupina (1,5 hod.)

Kč 350,-/5 osoba

Kč 400,-/osoba

Kč 390,-/osoba (1,5 hod.)

Kč 150,-/osoba

Kč 120,-osoba

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme a těšíme

se na Vás ve Sporhotelu Zátoň. 

+420 380 709 110

info@sporthotel-zaton.cz
Zátoňské Dvory

CZ 382 11 Větřní u Č. Krumlova

PROGRAMY V BLÍZKÉM OKOLÍ

Jižní Čechy jsou nádherné. Nejlépe se o tom přesvědčíte např.

v Českém Krumlově  - zapsaném na seznamu Unesco, nebo

v Rožmberku nad Vltavou.

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH
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