
Boccaccio
slavnostní

a konferenční sál





Grand Hotel Bohemia*****
 Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených  

 pokojích a suitách pěti různých kategorií  
 – Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite  
 a Suity Steiner a Bohemia

 Nepřekonatelná poloha ve středu Starého 
 města, na klidném místě v těsné blízkosti 
 Obecního domu a Prašné brány

 Historická budova z roku 1927, s vlastním
 příběhem a atmosférou tradičního hotelu

 Wi-Fi připojení k internetu zdarma, limousine  
 service, concierge služby, business centrum,  
 možnost parkování v hlídané garáži

 V novobarokním stylu, překrásný společenský  
 a konferenční Sál Boccaccio

 Elegantní hotelová Restaurace Franz Josef,  
 Salonek Bohemia, Café Bar





 

Sál Boccaccio – klenot mezi slavnostními 
prostory
 
 Slavnostní obědy a večeře s doprovodným programem až pro 120 osob
 Narozeninové party, oslavy výročí a vánoční večírky
 Svatební obřady a hostiny, včetně doprovodných služeb
 Módní přehlídky, živé koncerty a divadelní představení a jiné

 
 Klimatizace, Wi-Fi, telefonní linka, variabilní osvětlení s možností  

 doplňkového barevného nasvícení
 Oddělený vchod do sálu, vlastní toalety a zázemí, šatna, pódium, bar,  

 Prezidentská lóže pro 12 osob, 12 lóží pro 2 – 4 osoby
 Doplňkové služby – doprovodný program, květinová výzdoba, fotograf,  

 živá hudba/DJ, technická podpora, externí produkce
 Profesionální, zkušený tým kuchyně a servisu, flexibilní komunikace  

 a přístup, nabídky šité na míru, originální řešení

 
 Nabídky 3- a 4-chodových slavnostních menu a bufetů
 Uvítací přípitky, koktejlové občerstvení, nápojové balíčky,  

 nabídky “open bar”
 Nabídky svatebních hostin a after party



Sál Boccaccio – netradiční konferenční místnost
 
 Nabídky 3- a 4-chodových konferenčních menu a bufetů
 Nabídky kávových přestávek, včetně bio a energetické varianty, a nápojových balíčků
 Celodenní a půldenní konferenční balíčky, různé možnosti

 

Standardní celodenní konferenční balíček obsahuje:
 Celodenní pronájem konferenční místnosti
 Voda a minerální voda v průběhu konference
 Dvě kávové přestávky – káva, čaj, ovoce, sladké pečivo a slané svačinky
 Oběd formou bufetu nebo menu v hotelové Restauraci Franz Josef
 Nealkoholický nápoj, pivo nebo sklenka vína během oběda
 Konferenční set – hotelový blok, propiska
 Vysokorychlostní připojení k internetu Wi-Fi
 Technické vybavení – data projektor přední/zadní projekce, plátno (různé velikosti), flipchart, ozvučení

Sál Boccaccio

m2 
 

Rozměry Internet Banket Škola Kabaret Recepce Divadlo U-tvar

 108 12 x 9 x 7 ANO  110  70  60  110  120 35

m







Salonek Bohemia

m2 
 

Rozměry Internet Tabule Škola Divadlo U-tvar

 34 7,5 x 3,1
x 4,9  ANO 30  25 36 23

m

Salonek Bohemia
 
 Salonek lze zcela uzavřít a oddělit ho od prostoru Restaurace Franz Josef,  

 nebo ho s restaurací spojit pro akce s větším počtem osob (i jako foyeur  
 pro Sál Boccaccio)
 Wi-Fi, telefonní linka, výsuvné promítací plátno, denní světlo
 Rychlé přímé spojení se Sálem Boccaccio (i jako šatna pro hosty sálu)

Junior Suite
 
 Pro jednání a další účely, s maximální kapacitou do 12-ti osob
 Velice profesionální úprava na zasedací místnost, k dispozici až  

 7 vhodných pokojů o rozloze 29m2 (i jako breakout rooms k hlavnímu  
 programu v sále, spojení výtahem)





 Bohaté snídaně servírované formou bufetu,  
 doplněného možností dalšího výběru à la carte  
 zdarma
 Atraktivní polední menu, sezónní ingredience,  

 oblíbené lokální recepty
 Chutné à la carte večeře, čerstvá česko-rakouská  

 a mezinárodní kuchyně
 Pro uzavřenou společnost s kapacitou až 60 míst
 S prostorem restaurace propojitelný Salonek  

 Bohemia
 

Mozart Dinner
 
 Nezapomenutelný umělecký zážitek v prostředí  

 krásného Sálu Boccaccio, pořádaný až dvakrát týdně
 Excelentní operní sólisté a smyčcový kvintet v  

 dobových kostýmech Vám představí nejznámější  
 árie a duety z Mozartových oper Figarova svatba,  
 Don Giovanni a Kouzelná flétna
 Součástí večera je večeře o třech chodech,  

 inspirovaná tradičními českými a rakouskými  
 recepty
 Lze uspořádat pro uzavřenou společnost nebo  

 vystoupení zakomponovat do širšího programu akce

 www.mozartdinner.cz
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Grand Hotel Bohemia
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