
Kongresový balíček – Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. 

Hotel Dlouhé Stráně*** má dlouhodobou tradici a zkušenosti v pořádání 
hromadných akcí, pro které zajišťujeme vhodné prostory, technické 
zázemí, ubytování a stravování dle přání zákazníka. Jsme vhodným místem 
k pořádání nejrůznějších firemních akcí, kongresů, team buildingů, školení, 
ale i svatebních hostin a rodinných oslav. 
Hotel se nachází v obci Loučná nad Desnou, v těsné blízkosti lyžařského 
areálu Kouty. Hostům je k dispozici nově zrekonstruovaná hotelová 
restaurace, vinárna, Wellness centrum, bowling, posilovna, dětský koutek, 
herny a venkovní sportoviště.  
 
Ubytovací kapacita je 671 pevných lůžek s možností 138 přistýlek. 
Kongresové prostory 

  Kongresový sál - až 200 osob v restauračním a až 350 osob 
v divadelním uspořádání 

  Konferenční sály – až pro 120 osob 

  Kavárna – až pro 60 osob 

  Vinárna – až pro 100 osob 

  12 Kluboven – až pro 20 osob 
 
Využijte naši speciální nabídku nebo nás kontaktujte a my Vám „ušijeme“ 
Vaši konferenci na míru! 
 
Kongresový balíček „Standard“   

  1x nocleh v Hotelu Dlouhé Stráně***  
(ubytování ve dvoulůžkových pokojích, příplatek za jednolůžkový pokoj je 200 Kč) 

  1x snídaně formou bufetu 

  1x oběd (2 chody dle denní nabídky) 

  2x coffeebreak  (káva, čaj, voda, sladké a slané pohoštění) 

  1x večeře (3 chody dle denní nabídky) 

  Pronájem kongresových prostor včetně plátna, dataprojektoru, 
ozvučení a Wi-Fi připojení 

1450 Kč / osobu 
 
Kongresový balíček „Deluxe“    

  1x nocleh v Hotelu Dlouhé Stráně***  
(ubytování ve dvoulůžkových pokojích, příplatek za jednolůžkový pokoj je 200 Kč) 

  1x snídaně formou bufetu 

  1x oběd (2 chody dle denní nabídky) 

  2x coffeebreak  (káva, čaj, voda, sladké a slané pohoštění) 

  1x večeře formou slavnostního rautu 

  Volný vstup do Wellness centra a večerní pronájem bowlingu. 
  Pronájem kongresových prostor včetně plátna, dataprojektoru, 

ozvučení a Wi-Fi připojení 
1800 Kč / osobu 
 
* Ceny jsou včetně DPH. 
 

 
www.hotelds.cz tel.: 587570220 
info@hotelds.cz fax: 587570220 

http://www.hotelds.cz/4076/ubytovani/
http://www.hotelds.cz/4077/stravovani/

