
To pravé místo pro 
váš velky den…

Vypráhnete...
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O NÁS...

Dvůr Hoffmeister je nově zrekonstruovaný 
areál statku, nacházející se v obci Čičovice, 
pouhých 8 km od Letiště Václava Havla.  

Nabízí stylové ubytování, prostornou 
venkovní terasu s grilem, gastronomické 
zážitky v elegantní restauraci, klid 
a pohodu. 

Je ideálním místem pro svatby, rodinné 
oslavy, promoce a jiné společenské i firemní 
akce.
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Ubytování 11 pokoju - max 38 osob 
Restaurace 42 osob 

Formanka / salonek 17 osob 
Terasa 50 - 80 osob
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11 komfortních stylových pokojů  

Na pokojích nechybí televize s plochou 
obrazovkou, klimatizace a kvalitní lůžkoviny. 
Navíc jsou všechny pokoje velmi 
prostorné, každý zařízený v jiném stylu. 
Zkrátka se u nás budete cítit jako doma. 

Nabízíme pokoje dvojlůžkové s přistýlkami 
až pokoje pětilůžkové. K snídani pro vás 
připravíme čerstvá vajíčka, výběr z uzenin 
a sýrů, domácí koláč, ovoce i čerstvou 
zeleninu. 

Celková maximální kapacita činí 38 osob, 
nebo 26 samostatných lůžek. 

PROBUDTE SE DO 
KLIDU VENKOVA...
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Dvoulužkovy pokoj vcetne snídane  
1990,- až 2290,-Kc, 

Pristylka 500 Kc na osobu.

° ‘ ˇ ˇ ˇ
ˇ

ˇ ‘ ˇ



SLAVNOSTNÍ 
OBED A OSLAVA...

Do restaurace pohodlně k slavnostní tabuli 
usadíme až 30 osob. Pro vyšší počet hostů 
můžeme využít krytou venkovní terasu 
s grilem či rustikální sklad.  

Pro odpolední/večerní oslavy nabízíme jak 
prostory vnitřní, tak prostory venkovní. 

Naše kapacita je ideální pro komorní svatby 
do 80 svatebčanů. 

Dle požadavků rádi připravíme pohoštění 
jak v tradičním tak v moderním pojetí.
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VENKOVNÍ 
TERASA…
Venkovní terasa je ideálním místem pro 
grilování, rodinné oslavy, svatby a méně 
formální obědy či večeře. 

Dle uspořádání zde usadíme 40 - 60 osob, 
při svatbách až 70. 

Teresa je uzavíratelné do zimní zahrady - 
vhodné i pro jarní  a podzimní eventy. 
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PRONÁJEM PROSTORU, PROJEKT MANAGEMENT 10 000 - 20 000

SLAVNOSTNÍ OBĚD (cena za osobu)  od 700  

ODPOLEDNÍ RAUT + GRILL 750 - 1 350

NÁPOJE (účtováno dle reálné konzumace - odhadovaná cena na osobu) 340 - 540

UBYTOVÁNÍ (cena za pokoj pro 2 osoby) 1 990 - 2 290

PŘISTÝLKA ( cena za osobu) 500

PRONÁJEM ZAHRADY - obřad 5 000

OBŘAD S PANÍ FARÁŘKOU 6 050
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ORIENTACNÍ 
KALKULACE
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DEKUJEME ZA POZORNOST! 

kontakt: 
Ada Hoffmeisterová 

+420 604 142 438  

info@dvur-hoffmeister.cz 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