
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ VEČÍREK NA 
BALDOVCI 

To je prostředí dobrého jídla, 
pití a zábavy.  

 



CO VÁM BALDOVEC NABÍZÍ? 

  

RESTAURACI 
 

  

UBYTOVÁNÍ 
 

  

SPORTOVNÍ, 
TEAMBUILDINGOVÉ 

A ZÁBAVNÍ 
PROGRAMY 

 

  

WELLNESS 
MASÁŽE 

SOLNOU JESKYNI 
 



  

UBYTOVÁNÍ 
 

 
147 lůžek ve vytápěných chatách s vlastním sociálním zázemím.  



S celkovou kapacitou 165 míst - restaurace až 120 míst, bar 
s kapacitou 20 míst a salónek s kapacitou 25 míst. 

  

RESTAURACI 
 



Wellness centrum  
(vířivka, parní sauna, infra 
sauna, vyhřívaná lehátka, 

masážní sprchy) 
  

Masáže 
klasická, havajská, masáž 
lávovými kameny a další.. 

  
Solnou jeskyni  

pro odpočinek za zvuku 
relaxační hudby 

  

WELLNESS 
MASÁŽE 

SOLNOU JESKYNI 
 



  

SPORTOVNÍ, 
TEAMBUILDINGOVÉ 

A ZÁBAVNÍ 
PROGRAMY 

 

- Pevnost Baldyard a Piráti z Karibiku. 
 

- Soutěže pro jednotlivce a týmy pod 
taktovkou zkušeného týmu instruktorů. 
 

- Mnoho dalších animačních a 
sportovních programů, které Vám 
připravíme na míru. 



A KDYŽ SE PŘIBLÍŽÍ VEČER? 
- vinné večery – Nechte se vnést do světa vín. Večer 
plný degustace a toho nejlepšího, co jižní Morava 
dokáže nabídnout. Naučte se správně ochutnávat a 
hodnotit vína. Prožijte smyslný večer plný zábavy a 
nevšedních zážitků, 
- degustace rumů – ochutnávka rumů, kterou Vás 
bude provázet  zkušený rumový degustátor, 
- moderované večery s reprodukovanou i živou 
hudbou, 
- karaoke, diskotéka a soutěže v netradičních 
disciplínách, 
- zábavné Casino – ruleta, Black Jack, poker a kostky. 
Netradiční pojetí casina s důrazem na atmosféru a 
zábavu. 



A ROZHODNĚ NESMÍ CHYBĚT 
Raut nebo servírované menu, vinné stoly  

a další občerstvení dle Vašeho přání  
s obsluhou do brzkých ranních hodin ;-) 



A proč je Baldovec to správné místo 
pro Váš večírek? 

 
•  Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí pro 

firmy. 

•  Námětů a programů máme nepřeberné množství. 

•  Máme vlastní služby - neplatíte za zprostředkování. 

•  Rozumné ceny. 

•  Garantujeme Vám kvalitu a spokojenost s našimi 
službami. 

 
Přesvědčit se o tom můžete na našem webu: http://

www.baldovec.cz/cz/reference 

	



Už máte 
zarezervovaný 

svůj termín? 
 



 
 
 
 
 

Rádi Vám připravíme 
nezávaznou cenovou nabídku. 

 
V případě zájmu jsme Vám 

k dispozici na tel. 607 025 216 
a mailu info@baldovec.cz. 

		



 
 
 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI 
NÁVŠTĚVU 

 
www.baldovec.cz 

 


