Praktická plus
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Prakticky nemusíte „vystrčit nos“. Ubytování,
konferenční prostory, wellness i restauraci najdete v našem hotelu.

VELKÁ KAPACITA A VARIABILITA
Pohodlně ubytujeme až 118 hostů v 57 pokojích,
které přizpůsobíme manželským párům i kolegům
z práce. Zároveň ale vycházíme vstříc i malým
skupinám. Našich šest sálů a salonků poslouží k jakýmkoliv účelům – oslavě, školení či prezentaci.

DOBRÁ DOSTUPNOST
Snadně k nám dorazí hosté z Prahy a Brna, ale
i Bratislavy, Hustopeče se totiž nachází přímo na
sjezdu z dálnice. S parkováním si lámat hlavu nemusíte – disponujeme vlastním parkovištěm pro
50 osobních automobilů, i autobus.

ATRAKTIVNÍ LOKALITA

Vinné
i nevinné radosti

zaujalo vás naše

NAČERPEJTE NOVÉ SÍLY
V SAUNOVÉM SVĚTĚ

VYZKOUŠEJTE
VINNÉ PROCEDURY

DÁREK PRO ÚČASTNÍKY
I SUVENÝR Z CESTY

Upusťte páru a nechejte starosti ve vířivce, hodinu a půl saunování máte v ceně.
Ve čtyřech saunách si po náročném dnu
dokonale odpočinete a těžkým nohou
uleví Kneippův chodník.

Zažijte na vlastní kůži účinky naší kosmetiky
z hroznů. Svěřte se do péče našich profesionálních masérů, a nechejte se hýčkat během masáží, relaxačních koupelí, peelingů a zábalů, máte
na všechny 10% slevu.

Nechejte svým kolegům či klientům u nás připravit balíček našich produktů, příjemně je potěšíte! Vybírejte
z variací našich Winelád nebo kosmetiky z hroznů. Originálním dárkem bude i láhev oblíbeného jihomoravského vína nebo místní Mandlovka v různých příchutích.

místo plné
zážitků?

Jižní Morava zaujme nejen krásou všudypřítomných vinic, ale i přívětivostí místních. Projděte se
mezi mandloněmi, nebo vyjeďte za poznáním do
okolí , tipy na výlety vám rádi poradíme.

Dejte nám vědět
Rádi se vám budeme věnovat a vytvoříme vám
konkrétní nabídku podle vašich požadavků. Napište
nám nebo zavolejte.

Obchodní oddělení

Kde nás najdete?

+420 602 501 044
sales@amandehotel.cz

Wine Wellness Hotel Amande
Husova 8, 693 01 Hustopeče

www.amandehotel.cz

Firemní
akce máme
v malíku

pokojů v řadách
Standard a Superior

118
spojených i oddělených
lůžek

90
minut wellness v ceně

Vyberte si některý z našich 57 pokojů z řad
Standard, Superior, Mezonetové nebo Mandlové
apartmá. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, minibarem i wifi.
Bohatá snídaně pro dobré ráno – vybírejte z nabídky čerstvého pečiva, našich pomazánek nebo
Winelád z hroznové šťávy.
K pobytu dostáváte pohodových 90 minut ve
wellness. Relaxujte po konferenci ve čtyřech saunách i Whirlpool.
Na další procedury, jako jsou masáže nebo koupele, získáváte 10% slevu.

Pro konferenci

Pro velké
skupiny
i malé
týmy
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Velký konferenční sál
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Vinařský salonek

60 m2
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Renesanční salonek

54 m2

35

18

32

20

Vizovický salonek
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Levandulový salonek

54 m2
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18
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Ozvučení

Mandlový sál

Denní světlo

T-Forma

Klimatizace

U-Forma

Promítání na plátno

Škola

Projektor

Divadlo

Víno a vinařství
spojuje
CYKLOVÝLET MEZI VINICEMI
Projeďte se na kole po vinařských cyklostezkách. Dech naberete při zastávce v některém
z místních vinařství, kde vám ke skleničce vína
připravíme malou svačinu nebo bohatý piknik.

DEGUSTACE VÍN S CIMBÁLKOU
Pro zábavu

57

Pro dobrý
spánek
a pěkné ráno

Plocha

Amande Wine Club

Kapacitou až 180 osob. Možnost vánočních a firemních večírků,
teambuildingů, slavnostních večeří, svateb a oslav.

Vinný sklípek

Kapacita až 50 osob. Možnost degustace vína se sommeliérem,
ochutnávky regionální Mandlovky nebo rumů.

Nechejte se provést degustací jihomoravských
vín, a u malebných tónů cimbálové muziky
ochutnejte tradiční moravská jídla z naší kuchyně.

SNOUBENÍ MANDLÍ A VÍN
Spojte to nejlepší, co Hustopeče nabízí, a se someliérem zažijte jedinečné snoubení čtyř druhů našich mandlí s vybranými víny.

120
druhů
jihomoravských vín

200
osob na jednom místě

50
hostů na jedné degustaci

VÍNO A VEČEŘE VE VINAŘSTVÍ

Kuchyně
inspirovaná
jižní
Moravou

PRO INSPIRACI NECHODÍME DALEKO

Kde lépe poznáte víno, než tam, odkud pochází? V našich oblíbených vinařstvích vám
naservírujeme několikachodovou večeři snoubenou s víny.

Při sestavování menu vybíráme ze surovin typických pro zdejší vinařský
kraj.

POZNEJTE SVĚT RUMŮ

DÁVÁME PŘEDNOST DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ
Většinu z toho, co u nás ochutnáte, si připravujeme sami včetně různých
druhů těstovin, cukrářských výrobků i třeba pečiva.

SKVĚLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN
Umíme připravit coffee breaky nabité energií, obědy, které příjemně zasytí i večeře v podobě gastronomických zážitků.

Nahlédněte s rumovým ambasadorem do historie tohoto destilátu a poznejte ho z různých
koutů světa.

VEČEŘE S MANDLOVKOU

Máte vlastní
představu?

Jedinečná kombinace tří příchutí hustopečské
Mandlovky se třemi vhodně vybranými chody
z naší kuchyně.

Řekněte nám ji a my ji
zrealizujeme se špetkou naší
nápaditosti a originality.

Amande
Wine Club
Firemní večírky
Teambuildingy
Svatby a narozeninové oslavy

Vánoční večírky a plesy
Konference a workshopy
Společenské a kulturní akce

