Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West – 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře,
školení, konference, prezentace nebo společenské akce.

Tímto si Vám dovolujeme předložit základní konferenční nabídku platnou pro rok 2015.

Naším cílem je, aby Vaše akce byla úspěšná, proto budeme velice potěšeni, pokud se na nás
s důvěrou obrátíte.

Tým Hotel Fortuna West

Pro rezervace a další informace nás kontaktujte:
 +420 234 098, fax: +420 234 098 427
e-mail fb.hfw@fortunahotels.cz
www.hotelfortunawestprague.com
www.fortunahotels.cz

Hotel Fortuna West

Kategorie:

Mezinárodní tříhvězdičkový hotel

Poloha hotelu:

Praha 6, ideálně umístěný v dosahu letiště Ruzyně (9 km) a dálnice D5,
blízko průmyslových zón Rudná, Hostivice, zábavního centra Nový
Smíchov, obchodního a nákupního centra Zličín. Historické centrum je
vzdáleno pouze 20 minut jízdy autem nebo 25 minut tramvají. Pouhé 2
km od hotelu se nachází golfové hřiště Motol.

Vybavení:

159 jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojů. K dispozici
jsou také bezbariérové pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny satelitní
televizí, telefonem, koupelnou se sprchovým koutem a toaletou.
Vysoušeč vlasů a žehlička jsou k zapůjčení na recepci.
VIP pokoje nabízí čtyřhvězdičkový standard za cenu tříhvězdičkového.
Hotelová restaurace se 80 místy a dále à La Carte Restaurant s 30 místy
nabízí české
občerstvení.

i

mezinárodní

speciality

včetně

nabídky rychlého

Atriový Lobby bar nabízí vybraná vína, kávové speciality a široký výběr
nápojů, u kterých můžete nejen sledovat zprávy nebo svůj oblíbený
zápas na televizní obrazovce.
5 konferenčních a banketových místností, z toho 3 lze vzájemně propojit
a uspořádat až pro 100 osob.
Bezdrátové LAN připojení na internet je k dispozici v konferenčních
místnostech, v hotelové restauraci, baru a na hotelové hale zdarma.
Další služby: sejf na recepci, dárkový obchod, směnárna, samoobslužný
automat na nápoje, zabezpečené parkoviště pro automobily a autobusy.

Architektura:

Hotel Fortuna West nabízí pohodlí v příjemném a tichém prostředí pro
cestující na služebních cestách, kongresovým delegátům stejně tak
individuální klientele z celého světa. Lobby bar umístěný v centru atria
zve k osvěžení chladnými nápoji po dlouhé cestě.

Dopravní dostupnost:

Transfery mezi mezinárodním letištěm jsou zajišťovány prostřednictvím
hotelové služby, veřejnou hromadnou dopravou případně letištní
přepravní službou. V blízkosti hotelu se nachází spojení na hlavní
dálniční tahy

.

Konferenční místnosti

Název
místnosti

plocha

výška

(m2)

místnosti

dveře

šířka/délka

šířka/výška

m
recepce

divadlo

škola

Salónek I.

30

20

18

Salónek II.

20

10

Salónek III.

30

Salónek IV.

15

Zasedací
místnost

Salonek
I.+II.+III.

Zasedací

2

U-stůl

banket

20

12

10

38,90

2,75

1,45/1,97

4,8/8,1

12

12

-

10

29,50

2,75

1,45/1,97

4,8/6,2

30

24

20

20

20

46,60

2,75

1,45/1,97

4,8/9,7

10

12

12

-

8

24

2,75

0,8/1,97

4,2/5,7

25

30

20

12

12

0

41,60

2,75

1,45/1,97

5,1/8,4

100

85

65

50

0

40

115,10

2,75

1,45/1,97

4,8/24,0

místnost

Konferenční místnosti s možností propojení do jednoho velkého prostoru (Salonek I./II/III.). Prostory ideální pro
semináře, školení, konference nebo prezentace. Všechny místnosti disponují denním světlem s možností zatemnění.
Další možnosti využití: menší či větší společenské akce – např.: recepce, firemní večírek, gala večeře, svatební
nebo smuteční hostiny, rodinné oslavy, promoce, předváděcí akce, workshopy apod. … možnost pronájmu hotelové
restaurace, baru.

Technické vybavení

Wi-Fi v konferenčních místnostech

ZDARMA

Drátový mikrofon

300 Kč na den

Bezdrátový mikrofon

720 Kč na den

Video / DVD přehrávač

450 Kč na den

TV ( 70 cm )

650 Kč na den

TV ( 51 cm )

550 Kč na den

Zpětný projektor

350 Kč na den

Fólie (1kus)

15 Kč za kus

Projektor na diapozitivy

590 Kč na den

Plátno 1.5 x 1.5 m

350 Kč na den

Blok papíru

200 Kč na den

Flipchart, 1 blok papírů do flip-chartu + fixy (4 barvy)

490 Kč na den

Bílá tabule (včetně fix)

450 Kč na den

Pódium (dle velikosti)
Data projektor
Rádi pro Vás zajistíme další technické zařízení dle Vašeho požadavku.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zdarma wi-fi připojení v konferenčních prostorách.

od 900 Kč na den
1.000 Kč na den

Individuální balíčky

Vyberte si prosím jeden z těchto balíčků nebo si vytvořte svůj vlastní. Takový, který bude přesně odpovídat Vašim
požadavkům.
Pronájem místností

Název místnosti

Půldenní pronájem

Celodenní pronájem

Salónek I / III

1.500 Kč

2.800 Kč

Salonek II / IV

1.200 Kč

2.200 Kč

Zasedací místnost

1.300 Kč

2.300 Kč

Salónek I + II

1.900 Kč

3.500 Kč

Salónek II + III

1.900 Kč

3.500 Kč

Salónek I + II + III

2.600 Kč

4.900 Kč

Cena pronájmu konferenční místnosti zahrnuje:
-

příprava místnosti
pronájem místnosti
projekční plátno
flipchart
wifi připojení

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kávová přestávka

1. Káva, čaj, dobrá voda

60 Kč / os

2. Káva, čaj, dobrá voda, džus

70 Kč / os

3. Káva, čaj, dobrá voda, džus, 2 ks sladké pečivo

90 Kč / os

4. Káva, čaj, dobrá voda, džus, 2 ks sladké pečivo, ovoce

100 Kč / os

5. Káva, čaj, dobrá voda, džus, 2 ks obložené chlebíčky

100 Kč / os

6. Káva, čaj, dobrá voda, džus, ovoce, sladké pečivo, obložený chlebíček

125 Kč / os

7. Káva, čaj, dobrá voda, džus, ovoce, mini dezerty, 2 ks obložený chlebíček

155 Kč / os

8. Káva, čaj, dobrá voda, džus, uzenářská a sýrová mísa, pečivo, mini dezerty

200 Kč / os

Nabídka jídel a nápojů

Káva / čaj

30 Kč / kus

Minerální voda

30 Kč / kus

Nealko nápoj

40 Kč / kus

Sladké pečivo (2 kusy na osobu)

30 Kč / osoba

Obložený chlebíček (2 kusy na osobu)

40 Kč / osoba

3-chodové menu nebo bufet

190 Kč / osoba

Sezónní ovoce

30 Kč / osoba

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Další služby

Možnost zajištění kulturního programu, výzdoby sálu, květiny atd. Prosím kontaktujte nás a my vám velice rádi
připravíme vše dle vašich požadavků.
Speciální ceny pokojů

Při pořádání konference v našem hotelu vám rádi nabídneme speciální ceny pokojů pro účastníky konference.

Stornovací podmínky

Stornování 14 dní před začátkem akce je možné bez poplatků.
Stornování 13 – 8 dnů před konáním akce-pronájem místnosti bude účtován v plné výši za první den
Stornování 7 – 4 dny před konáním akce – účtuje se 50 % z celkové dohodnuté částky za akci
Stornování 3 a méně dnů před konáním akce – účtuje se 100% z celkové dohodnuté částky za akci
GARANCE NEJLEPŠÍ CENY
Na našich stránkách www.cpihotels.cz vás informujeme o speciálních nabídkách a cenách. Pokud
naleznete nižší cenu, než je vaše cena smluvní, bude vám tato lepší cena k dispozici.

