V hotelu SEN pracujeme s dokonalou souhrou všech služeb.
Od příjemného ubytování ve stylu Feng Shui přes snídaňové dobroty,
které skvěle nastartují váš den, až po svatební palouk, kde si můžete
říct své ano nebo jen tak odpočívat a nechat čas plynout kolem sebe.
Díky nově zrekonstruovaným kongresovým sálům nabízíme pro firemní
klientelu kongresové prostory až pro 200 osob. Aktivní jedinci zase
určitě ocení sportovní vyžití, squash a posilovnu.
Ačkoliv je hotel SEN obklopen přírodou Ladova kraje, centrum Prahy je
vzdálené pouze 25 minut a sjezd na D1 5 minut.
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HOTEL SEN

Přijeďte zažít sen, který si budete chtít nechat zdát každou noc.
Ve všech pokojích jsme si dali záležet i na těch nejmenších detailech.
Od pohodlných matrací, hebkých přikrývek a designové tapety až po
jemné ručníky a kvalitní hotelovou kosmetiku.
Vyberte si, který typ pokoje bude ten váš:
Deluxe****, Deluxe s terasou****, Deluxe Plus****, Rodinné apartmá****, Zámecké apartmá****, Apartmá Steve Watson****
Všechny pokoje jsou nekuřácké a klimatizované.
Maximální kapacita ubytovaných hostů: 170
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HARMONICKÉ
UBYTOVÁNÍ

U nás v hotelu dobře víme, jak výrazný dojem z celého pobytu ve
vás zanechá návštěva restaurace. Příprava skvělého jídla je pro nás
potěšením. S vášní vybíráme ty nejkvalitnější suroviny a s napětím
degustujeme každý nový pokrm, který vytvoří náš šéfkuchař.
Naším přáním je, aby návštěva naší restaurace byla pro vás nejen
chuťovým, ale i vizuálním zážitkem. Prostory jsme navrhli ve spolupráci
se známým architektonickým studiem KYZLINK ARCHITECTS.
Těšit se můžete na českou i mezinárodní kuchyni z našeho à la carte
menu nebo na sezónní nabídku, kterou pro vás připravujeme dle
gastronomického kalendáře.
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SNOVÁ
GASTRONOMIE

Naším cílem bylo vybudovat moderní kongresové prostory se
zachováním původního genia loci. Díky celkové rekonstrukci vám tak
nyní můžeme nabídnout prostory se skvělým technickým zázemím
a veškerým servisem.
Pro odpolední či večerní zábavu jsou vám k dispozici naše venkovní
prostory s možností grilování a pestrá nabídka vyžití v blízkém okolí
(návštěva nedalekého zámku Konopiště, privátní exkurze do nejstarší a největší hvězdárny v ČR, golfová hřiště, virtuální realita, barmanská
show, ohnivá show, fotokoutek, teambuilding aj.).

Hotel SEN l factsheet

MODERNÍ
KONGRESY

USPOŘÁDÁNÍ
KONFERENČNÍ SÁLY

DISPOZICE I POČET OSOB

USPOŘÁDÁNÍ

M²

DIVADLO

Kongresový sál (Watson a Josef Lada)

195

180

100

72/42

110

200

Watson

117

90

88

56/32

72

–

Josef Lada

72

70

54

46/34

48

–

Zámecký sál

67

50

40

32/20

40

80

Malý salónek

23

15

10

8

14

–

Francouzský sál

50

50

50

30/20

45

50

Hotelová restaurace

260

150 (120 uvnitř + 30 na terase)

U-SHAPE

BANKET

KOKTEJL
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ŠKOLNÍ

WELLNESS
INFINIT SEN

Vstupem do saunového světa se vám otevírá relaxace v tajemné
zahradě, která v sobě skrývá sedm druhů tajuplných saunových
truhel a ochlazovací jezírko.
Těšit se můžete na bylinkovou, medovou, finskou panoramatickou či
ovocnou saunu a tepidárium. Nechybí zde ani tradiční ceremoniální
sauna s kapacitou až 60 osob.
Využít můžete jak venkovní tak vnitřní relaxační zóny, masérny, kde Vás
budeme rozmazlovat, rituály a zážitkové balíčky pro páry i jednotlivce
za zvuku příjemné relaxační hudby.
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Oázu klidu a odpočinku – wellness Infinit SEN.

Kontakt:
Lukáš Samek
Business Development Manager
M: +420 737 290 495
E: samek@maximus-resort.cz
Mirka Burdová
Event & Wedding Manager
M: +420 603 890 744
E: sales@hotelsen.cz
SEN CONGRESS & SPA HOTEL
Malostranská 344 I 251 66 Senohraby
+420 323 616 800 I recepce@hotelsen.cz
www.facebook.com/hotelresortsen I www.hotelsen.cz

