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Hotel Koruna - Fact Sheet
Moderní ubytování v Chlumci nad Cidlinou

Ubytování

Další služby

Konference

13 moderních pokojů s luxusním
vybevením.
Zážitkový pokoj s vanou přímo v ložnici.
Svatební apartmá s nádhernou dekorací.
Výběr z polštářového menu.
LCD telvizor, telefon a rychlovarná
konvice na každém pokoji.

Luxusní ubytování v podzámčí Karlovy
Koruny.
Moderní luxusně vybavené pokoje.
Wellness zóna se saunou a vířivkou.
Parkování, vysokorychlostní internet a
snídaně v ceně ubytování.
Speciální nabídka služeb pro firemní
zákazníky.

Wellness zóna se saunou a výřivkou s
možností doobjednání masáže.
Partnerství se Zámeckou restaurací
nabízející ty nejkvalitnější pokrmy české,
italské a mezinárodní kuchyně.
Kolárna, možnost vypůjčení holí na nordic-
walking.

Konfereční místnost až pro 40 osob v
nedalé Zámecké Restauraci.
Catering přímo u konferečních prostor.
Pronájem včetně vybavení.
Sladké a slané cofeebreaky.
Speciální zvýhodněné ceny pro firemní
zákazníky.
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Hledáte pro svoji společnost silného obchodního partnera, který
Vám vždy poskytne služby té nejvyšší kvality?

Hotel Koruna v Chlumci nad Cidlinou je pro Vás díky široké nabídce
benefitů tou správnou volbou.

Benefity pro naše partnery

Speciální cena ubytování.

Sleva na pronájem konferečních prostor v naší

partnerské Zámecké restauraci včetně cateringu.

Parkování přímo na hotelovém parkovišti.

Vysokorychlostní Wi-Fi internet dostupné v

celém obejktu hotelu.

Kancelářské služby (tisk/kopírování)

Bohatá snídaně.

Brzdký Check-In.*

Pozdní Check-Out.*

* Brzký Check-In a pozdní Check- Out jsou vázány na aktualní obsazenost hotelu.
Prosím, kontaktujte naši recepci pro aktuální inforamce a možnostech využití těchto

služeb.
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Pronájem konferenčních prostor

Nabídka stravování
Coffee-Break - Varianta 1                                              80 Kč

Cena pronájmu na polovinu dne                         800 Kč
Cena pronájmu na celý den                              1500 Kč

Součástí pronájmu konferenčních místností je i pronájem audiovizuálního a
kancelářského vybavení (data projektor, plátno, kancelářské sada- tužka a

poznámkový blok, flipchart).
Konferenční místnost se nachází v prvním patře naší partnerské Zámecké

restaurace, která se nachází jen několik kroků od našeho hotelu.

Coffee-Break - Varianta 2                                              90 Kč

Coffee-Break - Varianta 3                                              70 Kč

Oběd                                                                        od 100 Kč

Sendvič plněný šunkou, sýrem a čerstvou zeleninou
Domácí perník s marmeládou a šlehačkou
Káva/ čaj

Francouzská bagetka plněná uzenou krkovičkou, hermelínem
a čerstvou zeleninou.
Vídeňská torta s tvyrohovým krémem a čokoládovou polevou
Káva/ čaj

Kaiserka "Caprese" plněná mozzarelou, rajčetem, ledovým
salátem a balzamikovou redukcí
Kobliha
Káva/ čaj

Kuřecí vývar se zeleninou a domácími nudlemi
Varianta 1: Kuřecí steak se sýrovou gratinátou, hranolky
Varianta 2: Hovězí guláš, houskový knedlik


