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Hotel Kristian 

Adresa: Hotel Kristian, Kubova Huť 26, 385 01 Kubova Huť, Česká republika – Jižní Čechy, 

Popis hotelu: 

Hotel Kristian***** se nachází na Šumavě, blízko nejvýše položené železniční stanice v České republice,        
v malebné vísce jménem Kubova Huť. V roce 2017 prošel hotel kompletní rekonstrukcí, aby mohl nabídnout 
ubytování na Šumavě v té nejlepší kvalitě. Hotel je vybaven masivními šumavskými postelemi, stylovými 
pokoji, moderními koupelnami, výbornou šumavskou restaurací a vnitřním vyhřívaným bazénem. Hotel 
umožňuje krásné prostředí v nově zrekonstruované restauraci v šumavském stylu. Kapacita hotelu               
je až 100  osob, které se mohou ubytovat ve 40 nově zrekonstruovaných pokojích s masivním nábytkem       
a dřevěným obložením. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové. V hotelu je k dispozici 
dataprojektor, promítací plátno    a další audiovizuální technika. V areálu hotelu je vnitřní vyhřívaný bazén se 
stálou teplotou vody 27 °C. Obvod bazénu je 30 m. Bazén je pro hotelové hosty zdarma. Kubova Huť je 
vhodná pro turistiku, nordic walking, cykloturistiku a jízdu na horských koloběžkách. 

Termín akce: 

21.09. 2018 – 22.09. 2018 

Program akce: 

Pátek 21.09. 2018  
10:00 hod. příjezd do hotelu, 
10:00 hod. – 11:00 hod. ubytování,          
11:00 hod. – 11:30 hod. drobné občerstvení, 
11:30 hod. – 13:30 hod. workshop BforB, 
13:30 hod. – 14:30 hod. oběd, 
14:30 hod. – 17:30 hod. discgolf akademie, 
17:30 hod. – 19:30 hod. vlastní program (využití hotelového bazénu, procházky, odpočinek, atd.), 
19:30 hod. – 24:00 hod. večeře a společenský večer s konzumací nealkoholických i alkoholických 
nápojů. 

Sobota 22.09. 2018 
08:00 hod. – 10:00 hod. snídaně, 
10:00 hod. – 11:00 hod. opuštění pokojů, 
11:00 hod. odjezd z hotelu. 

Cena akce: 

2 200,00 Kč/osoba včetně DPH (při účasti 30 osob na firemní akci). 

Cena obsahuje: 

ubytování na jednu noc ve standardních pokojích včetně snídaně (snídaně formou studeného a teplého 
bufetu), Strava (1 x oběd formou tříchodového menu, 1 x večeře formou tříchodového menu), parkovné       
na hotelovém parkovišti, pronájem restaurace hotelu jako konferenčních prostor v pátek 21.09. 2018 v čase 
11:00 hod. – 14:30 hod. a od 19:30 hod. (k dispozici dataprojektor, promítací plátno a další audiovizuální 
technika), Wifi připojení v celém hotelu, coffebreak, realizace discgolf akademie včetně kvalifikovaného 
personálu a veškerého vybavení (dva druhy disků – disky „na delší hody“ a disky „dohazovací“), vstup         
do hotelového bazénu. 

Cena neobsahuje: 

cena za ztracený disk je 250,00 Kč. 

Cenu dopravy rádi naceníme v okamžiku, kdy se rozhodnete pro realizaci vaší víkendové akce           
na tomto místě. 


