Konferenční nabídka

Adresa: Hotel Alessandria, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové / Česká republika
tel: +420 495 777 111

fax: +420 495 542 874

e-mail: recepce@alessandria.cz

web: www.alessandria.cz

 Konferenční prostory a technické vybavení
Kongresový hotel Alessandria nabízí svým návštěvníkům konferenční zázemí 5 sálů a salonků
s celkovou kapacitou až pro 530 osob. Naší nejnovější konferenční akvizicí, a zároveň vlajkovou lodí
naší flotily, je NOVÝ KONGRESOVÝ SÁL s celkovou kapacitou až 295 osob.
Dlouholeté bohaté zkušenosti našich zaměstnanců s pořádáním konferenčních akcí různého rozsahu
dělají z našeho kongresového hotelu tu nejoptimálnější volbu pro Vaši akci v Hradci Králové.
Nabízíme následující konferenční a kongresové kapacity:
Kongresový sál:




divadelně až 295 osob
školně až 190 osob
nájem: 1300,- Kč / hod

Sál Axor:





divadelně až 90 osob
školně až 60 osob
uspořádání „I“ až 70 osob
nájem: 700,- Kč / hod

Salonek č. 1 a 3:





divadelně až 40 osob
uspořádání „I“ až 24 osob
restauračně až 30 osob
nájem: 375,- Kč / hod

Salonek č. 2:





divadelně až 65 osob
školně až 36 osob
restauračně až 40 osob
nájem: 500,- Kč / hod

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonem stanovené výši. Všechny nabízené konferenční prostory
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a bezplatným bezdrátovým připojením k internetu
formou WiFi.
Kongresový hotel Alessandria dále svým klientům nabízí využití široké nabídky té nejmodernější
konferenční techniky a na přání lze zajistit i technickou asistenci po celou dobu Vámi pořádané akce.
Veškeré nabízené vybavení je pravidelně sepisováno, aby byla zajištěna jeho bezporuchovost a
dokonalá technická kondice. Základní ceník konferenčního vybavení je následující:

Plátno
Flipchart, vč. fixů a papírů
Dataprojektor
Ozvučení, vč. mikrofonů
Notebook s DVD mechanikou a USB portem
DVD přehrávač
Technická asistence během akce
Šatna

250,- Kč / den
350,- Kč / den
500,- Kč / den
2000,- Kč / den
1200,- Kč / den
600,- Kč / den
500,- Kč / hod
ZDARMA

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 Stravování a catering
Na přání klientů jsme schopni zajistit stravovací, popřípadě cateringový, program pro libovolný počet
osob, a to jak ve vlastních prostorách, tak i mimo hotel. Máme zkušenosti se zajištěním těchto služeb
na té nejvyšší úrovní i pro 500 osob.

Prostory našeho hotelu jsou dostatečně variabilní a lze je modifikovat tak, aby co nejlépe odpovídaly
Vašim představám a požadavkům. Na přání lze sestavit nabídku občerstvení a stravování přesně
podle představ a rozpočtu klienta. V nabídce jsou coffeebreaky ve všech cenových hladinách, stejně
jako rauty, bufety, popřípadě několikachodová servírovaná MENU.
Hosté mohou dále využít služeb i jednoho z našich dvou gastronomických středisek, a to Steak and
Lobby Baru s bohatou nabídkou jídel české i mezinárodní kuchyně, prémiových šťavnatých steaků a
výhodného poledního MENU, popřípadě bufetu s pivnicí, kde se mohou těšit, vedle poledního MENU,
i na 7 druhů točeného piva a, v případě příznivého počasí, také na pravidelné grilování na prostorné
zastřešené předzahrádce.

 Ubytování
Náš nově kongresový hotel nabízí svým klientům ubytování v 80 zrekonstruovaných pokojích, které
jsou standardně vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem s přímou volbou a
připojením k internetu, a to buď prostřednictvím kabelu nebo WiFi.
V případě ubytování u příležitosti konání školení nebo konferencí, popřípadě skupinových rezervací,
nabízíme speciální zvýhodněné ceny za ubytování:
Jednolůžkový pokoj
Typ pokoje

Dvoulůžkový pokoj

Apartmán

Přistýlka

Standard / Standard + Standard / Standard + Standard / Standard +

Pultové ceny
Speciální cena
pro Vás

1200 / 1700

1700 / 2100

2300 / 2500

420

1080 / 1530

1530 / 1890

2070 / 2250

360

Ceny jsou uvedeny za 1 pokoj / 1 noc, včetně bufetové snídaně a DPH.

 Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů, popřípadě zaslání nezávazného nacenění Vámi zamýšlené akce, anebo
zájmu o prohlídku nabízených prostor, neváhejte kdykoliv kontaktovat obchodní a provozní oddělení
hotelu Alessandria, a to skrze některý z níže uvedených kontaktů:
Tel: +420 495 777 111
Mobil: +420 606 060 344 nebo +420 722 500 100
Mail: obchod@alessandria.cz nebo provoz@alessandria.cz

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi!

