
KONFERENČNÍ PROSTORY 

GOLF & SPA RESORT KONOPIŠTĚ 





 
V rámci areálu se kromě několika konferenčních prostor nalézá hotel s kapacitou 135 komfortních dvoulůžkových pokojů, 
rozlehlým wellness centrem (2 000 m2), dvěma restauracemi a dvěma 18-ti jamkovými golfovými hřišti. Hosté resortu mohou 
mimo to navštívit i nedaleký státní zámek Konopiště. 

Pokud Vás zaujaly možnosti našeho resortu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám připravíme nabídku šitou na míru Vašim 
představám. 

 
Petr Kunc | tel.: 317 784 044 | mob. 602 130 688 | p.kunc@gcko.cz 
Golf Konopiště a.s. | Tvoršovice 27, 256 01 Benešov | www.gcko.cz 

Skvělá dostupnost z 
Prahy s možností 

parkování 

Prostředí klidného areálu v 
přírodě. S doprovodnými 

aktivitami. 

Klimatizace v 
prostorách 

resortu. 

Variabilní prostory s 
internetovým 
připojením. 

Vybavené prostory 
vč. potřebné 

techniky. 

Dvě restaurace v areálu, 
nabídka evropské a české 

kuchyně, rauty. 

Hotel s celoročním 
provozem se 135 

komfortními pokoji. 

Vnitřní a venkovní 
bazén, pára, sauna a 

relax zóna. 

Balneo centrum nabízí 
masáže, koupele, 

zábaly, inhalace aj. 

Golf & Spa Resort Konopiště je ideálním místem pro konání firemních a společenských akcí, jelikož disponuje potřebnými 
prostory a vybavením pro jejich pořádání. V resortu se pod taktovkou místních organizátorů, kteří úzce spolupracují s 
našimi klienty, pravidelně konají nejrůznější druhy událostí – od školeních, meetingů, konferencí, kongresů, family days 
až po vzdělávací akce.   

Golf & Spa Resort Konopiště se nachází v obci Tvoršovice nedaleko Benešova v dobré dojezdové vzdálenosti (cca 50 km od centra 
Prahy a 200 km od Brna). 
 



KONFERENCE A ŠKOLENÍ | PRONÁJEM PROSTOR  
 
Areál disponuje několika konferenčními místnostmi vhodnými pro nejrůznější akce a setkání. Na této a následující straně 
naleznete jejich přehled, s řazením od největšího po nejmenší. Uspořádání a variabilita prostor uspokojuje i naše 
nejnáročnější klienty.  
 

| KONGRESOVÝ SÁL 
 
Kongresový sál o rozloze 400 m2 je největší z konferenčních prostor a lze ho využít v jeho maximální kapacitě nebo rozdělit 
akustickou stěnou na dva menší sály. Prostor je vybaven klimatizací i zázemím a chlubí se výbornou akustikou – hodí se proto 
nejen pro velké kongresy, ale např. i pro taneční vystoupení. Vstup do sálu je umožněn předsálím o rozloze 72 m2.  



| KONGRESOVÝ SÁL 1+2 
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| KONGRESOVÝ SÁL 1 NEBO 2 
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| RADECKÝ SÁL  
 
 
Sál o výměře 130 m2 je umístěn v druhém patře hlavní budovy areálu. Prostor je vhodný pro školení, workshopy a jiné menší 
akce. Dispozice sálu do půdorysu písmene „L“ umožňuje několik možností uspořádání zasedacího pořádku a také variantu 
rozdělení prostoru na dvě oddělené místnosti se samostatným vstupem. Sál má přístup na terasu a je během dne příjemně 
osvětlen denním světlem. Do prostoru je možné umístit plátno s dataprojektorem.  
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| OSTATNÍ SALÓNKY 
 
ARKÝŘOVÝ SALÓNEK  
Sál, jehož rozloha činí 80 m2, se nachází opět v druhém patře hlavní budovy. Prostor je rovněž osvětlen denním světlem a je 
vhodný pro školení a workshopy menších skupin. Sál má přístup na terasu sdílenou s Radeckým sálem, se kterým je také 
propojen dveřmi. Do prostoru je možné umístit plátno s dataprojektorem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SALÓNEK Č.1 
Salónek č.1 je vzhledem ke své rozloze 34 m2 vhodný pro menší meetingy a workshopy s možností umístění plátna či flipchartu. 
Místnost disponuje denním osvětlením a je možné ji pronajmout i jako zázemí Radeckého sálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOVECKÝ SALÓNEK 
Lovecký salónek má rozlohu 18 m2, díky čemuž je vhodný pro privátní meetingy, porady či schůzky. Ze salónku je možné skrze 
prosklené dveře vejít na terasu, díky čemuž je také osvětlen denním světlem. Samozřejmostí je možnost umístění plátna či 
flipchartu v prostoru salónku. 
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SLUŽBY 
 
Kromě několika konferenčních prostor resort disponuje i doplňkovým vybavením a možnostmi, které zaručí úspěšnost Vaší akce. 
V areálu se nachází dvě restaurace, hotel a spa & wellness centrum. Dle požadavků klienta je také možné ve vnitřních i vnějších 
prostorách areálu zorganizovat další doprovodné aktivity pro oživení programu nebo vyplnění času mezi jednotlivými bloky či 
meetingy. 
 
 

 | RESTAURACE  
 
 
V areálu jsou k dispozici dvě restaurace – Tee no. 19 a Steak House St. Florian – v nichž Vám nabídneme jídla tradiční české i 
mezinárodní kuchyně. 
 
Pro velké skupiny je catering servírován formou bufetu v prostorách obou restaurací, díky čemuž se může každý účastník sám 
pohodlně obsloužit a vybrat si dle chuti. V nabídce jsou snídaně, obědy, coffee breaky, večeře i tématické kulinářské akce. Pro 
malé skupiny je možný výběr z nabídky ala carte, popř. z předem domluveného menu. Po dohodě je možné servírovat malé 
občerstvení také přímo v prostorách akce.  
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| Steak house St. Florian 
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  | UBYTOVÁNÍ  
 
 
Hotel s celoročním provozem se nachází přímo v srdci areálu. V několika budovách nabízí 135 komfortních dvoulůžkových 
pokojů. V ceně ubytování je také wellness a parkování. 



                | SPA & WELLNESS 
 
 
 
 
V našem spa & wellness centru je k dispozici vnitřní a venkovní bazén, vířivka, solná lázeň, Kneippův chodník, pára, sauna či 
solární louka. V nabídce centra také naleznete nejrůznější zkrášlující, ozdravné či relaxační procedury jako masáže, zábaly, 
inhalace  nebo koupele.  



                | DOPROVODNÉ AKTIVITY 
 
 
 
Do chodu firemní či společenské akce můžeme zahrnout kromě hlavního programu také různé doprovodné aktivity, a to buď 
přímo v areálu či v jeho blízkosti.  
 
 
Jedná se zejména o: 
 

 golfovou hru vč. výuky pro začátečníky 

 návštěvu blízkého zámku Konopiště  

 teambuildingové aktivity 

 exkurzi do pivovaru ve Velkých Popovicích 

 mnoho dalších aktivit dle Vašeho přání    

 



Pokud Vás zaujaly možnosti našeho resortu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám připravíme nabídku šitou na míru Vašim představám. 
 

Petr Kunc | tel.: 317 784 044 | mob. 602 130 688 | p.kunc@gcko.cz 
Golf Konopiště a.s. | Tvoršovice 27, 256 01 Benešov | www.gcko.cz 


