FACT SHEET

AREÁL MONÍNEC
UBYTOVÁNÍ

_HOTEL MONÍNEC

_DEPANDANCE HOTELU MONÍNEC

Hotel Monínec nabízí komfort a pohodu pro soukromé
i firemní pobyty uprostřed přírody.

NOVÁ JAVORKA (vzdálena 50 m od Hotelu Monínec) byla
postavena na jaře 2018 na původním místě staré dřevěné
chalupy.

_32 pokojů s celkem 84 lůžky
_22 dvoulůžkových pokojů, 6 třílůžkových pokojů,
4 třílůžkové pokoje s přistýlkou
_Pokoje s terasou a úchvatnou vyhlídkou do kraje
_Wellness centrum (vnitřní bazén, vířivka, sauna, masáže,
tělocvična)
_Terasy Monínec (přilehlá zóna s venkovním bazénem,
dětským hřištěm a barem)
_Restaurace s terasou (100 míst v restauraci a 80 míst
na letní terase)
_Konferenční sál s kapacitou 100 míst
_Konferenční salonek s kapacitou 20 míst
_Tenisový a volejbalový kurt
_Hotelová lyžařská škola
_Lyžárna
_Parkoviště
_Wi-Fi připojení

_20 pokojů s celkem 54 lůžky
_Pokoj pro hendikepované hosty
_3 apartmány s kuchyňskými kouty
_Konferenční místnost s kapacitou 60 míst
_Využití veškerých služeb v Hotelu Monínec
_Půjčovna lyžařského vybavení
ČERTOVKA je poslední z původních moníneckých chalup
nabízející levnější typ ubytování.
_10 pokojů ve dvou podlažích
_Dvou až čtyřlůžkové pokoje, z toho 4 s vlastním
a 6 se společným sociálním zařízením
_Vlastní lyžárna pro úschovu sportovních potřeb
_Společenská místnost s barem
_Sauna
_Parkoviště
_Wi-Fi připojení
APARTMÁNY MONÍNEC se nacházejí se u dolní stanice
lanovky a nabízejí velmi pohodlné ubytování pro rodiny
a uzavřené skupiny.
_Dvě apartmánové budovy
_14 apartmánů s celkovou kapacitou 70 osob
_Kuchyňská linka a sociální vybavení v každém apartmánu
_Vlastní kryté parkovací stání
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_Restaurace se 100 místy
_Letní terasa s 80 místy
_Snídaně nejen pro hotelové hosty bufetovým způsobem
_À la carte i denní menu
_Společenské akce a slavnostní hostiny
_Otevírací doba: neděle–čtvrtek: 10.30–22.00 hodin
pátek–sobota: 10.30–24.00 hodin

_Samoobslužná restaurace alpského stylu u spodní stanice
lanové dráhy s rozmanitou nabídkou jídel a nápojů

CAFÉ BAR TERASY
_Otevřen v letních měsících u venkovního bazénu
a dětského hřiště

VENKOVNÍ GRIL
_V bezprostřední blízkosti hotelu Monínec k dispozici
pro BBQ a opékání

_HOTELOVÉ WELLNESS

_TERASY MONÍNEC

_Vnitřní bazén v Hotelu Monínec o rozměrech 7 4 m
s hloubkou 1,2 m

_Venkovní vyhřívaný bazén o rozměrech 8 × 10 m
s hloubkou 1,3 m

_Finská Sauna s odpočívárnou s krásným výhledem

_Outdoorové hřiště

_Masáže na objednávku v prostorách wellness

_TENISOVÉ KURTY

_BIKEPARK A CYKLOTRASY

_1× tenisový kurt s povrchem antuka

_Bikepark ve stylu VARIABILITY STOP s možností odboček

_1× víceúčelový kurt s povrchem antuka – volejbal, nohejbal

_Family trail jednodušší trať určena pro nezávodní jezdce
s délkou 3 km
_8 cyklotras v okolí Monínce

_LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING

_AKTIVITY PARK MONÍNEC

_Zasněžování nejmodernější technologií Snowfactory,
v provozu od listopadu do konce března

_Lanový park ve výškách od 1,5 do 6 metrů

_Hlavní sjezdovka od délce 1 200 m s čtyřsedačkovou
dráhou s kapacitou 2400 osob za hodinu

_Vodní maxiskluzavka s délkou 100 metrů

_Půjčovna elektrokol a koloběžek
_Obří kuličková dráha s délkou 100 metrů

_Hotelová sjezdovka s délkou necelých 200 m

_Bungee trampolíny, discgolf, lukostřelba, aquazorbing,
tubing

_Dvoukotva v horní části sjezdovky s délkou 600 m
_Večerní lyžování na hlavní sjezdovce od 18 do 21 hodin
_Vlastní lyžařská škola s 100 m pohyblivým kobercem
a 200 m dlouhým vlekem poma

_Pilský rybník s možností paddleboardingu nebo plavby
na voru
_Indoor dětská herna Moniště

_Půjčovny lyžařského vybavení a testcentrum
_Parkování v areálu s kapacitou 550 míst
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