Horský hotel Sepetná

Penzion Sluníčko

Bungalovy Sepetná

Chata Měsíček

Relaxcentrum Sepetná

Golf & Ski Restaurant

Firemní akce
a kongresy
uprostřed Beskyd

Rekreační centrum Sepetná
Ostravice, Moravskoslezské Beskydy
+420 603 852 111
sales@sepetna.cz
firmy.sepetna.cz

Ideální místo pro setkání firem
a účastníků akcí z ČR, Slovenska a Polska.
GPS souřadnice
49°32‘58.602“N,
18°24‘15.851“E
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různé typy akcí až pro 200 účastníků
školení a vzdělávací akce
kongresy, konference
firemní večírky
teambuilding
incentiva
prezentace
schůzky

Vše na jednom místě
různé typy akcí až pro 200 účastníků
autem jen 30 minut od Ostravy
a přibližně hodinu z Olomouce, Žiliny
a části polského Slezského vojvodství
8 moderně vybavených sálů
4 typy ubytování - hotel, penzion,
bungalovy, chata s 2 apartmány
lokální gastronomie
sport & relax

(bowling, tělocvična, badmintonové kurty,
venkovní hřiště a kurty, relaxační aktivity)

pro ubytované hosty volný vstup
do krytého bazénu s 90 metrovým
tobogánem, masážními lavicemi,
whirlpoolem a parní kabinou
dostatek parkovacích míst
internetové připojení zdarma

Originální program a aktivity
Chtěli byste vaši akci zpestřit originálním a zajímavým
programem? RC Sepetná nabízí celou řadu organizovaných
aktivit za každého počasí. Některé z nich možná zažijete
poprvé.

Příklady:

nn vyzkoušejte bumper ball, segway, discgolf,
aqua aerobic nebo třeba lukostřelbu
nn vydejte se horskou stezkou na výpravu
do jedné z tradičních beskydských hospůdek
nn exkurze a ochutnávka v Beskydském pivovárku
nn výstup na Lysou horu nebo Smrk s průvodcem
nn 4,5 km sjezd na koloběžkách
nn zážitkový beskydský gastrovečer - regionální recepty,
vaření “naživo”, tématické soutěže, možnost doplnění
programu o ochutnávku slivovic, cimbálovou muziku
a třeba dojde i na dojení ovcí…

program a servis na míru

(sportovní a teambuildingové aktivity,
zábava, hudební produkce, výlety do okolí)

nádherné prostředí a výhledy
Lysá hora - královna Beskyd!

Zaměstnanecké benefity
Odměňujete nebo motivujete vaše zaměstnance
prostřednictvím benefitů? V RC Sepetná akceptujeme
všechny hlavní benefitní programy na českém trhu,
případně pro vás připravíme nabídku produktů na míru.
Beskydy jsou ideálním místem pro odpočinek vašich
zaměstnanců.

