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Hotel monínec***

84 lůžek ve 32 pokojích
70 km od prahy

restaurace s terasou až pro 150 hostů
wellness centrum



60 minut od praHy romantický výHled do údolí WellneSS zóna reStaurace pro 150 HoStů

vážění přátelé,
je mi ctí, že vás mohu oslovit 
s nabídkou pořádání svateb 
a svatebních hostin v hotelu 
monínec, který je součástí 
rekreačního areálu monínec.

historicky byl monínec svědkem 
mnoha svateb. především penzion 
montana byl díky své lokalitě 
vyhledávanou destinací všech 
zamilovaných, kteří se rozhodli 
spojit své životy v jeden. nový 
hotel monínec na tuto tradici 
navazuje a nezanechal své pověsti 
nic dlužný.

výhody, které svatebčané 
vyhledávají jsou jednoznačné. 
klid prostředí, romantický výhled 
do hlubokého údolí Českého 
meránu, kvalitní kuchyně, pečlivá 
a osobní starost každého našeho 
zaměstnance. 

monínec zažil už mnoho svateb, 
v rozmanitém podobenství, takže 
máme opravdu bohaté zkušenosti 
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s jejich pořádáním. 

oddat vás může například 
starostka sedlce-prčice nebo farář. 
slavnostní den si můžete zpestřit 
vyhlídkovou jízdou na lanovce 
spojenou s návštěvou krkonošské 
poštovny u horní stanice.

samozřejmostí pro nás je 
nastavení svatebního balíčku 
přesně dle vašich potřeb a přání. 
od nejjednodušších svatebních 
hostin až po celodenní svatební 
ceremoniál s relaxačními 
procedůrami na závěr.

pevně věřím, že se budeme moci 
osobně setkat v průběhu vašeho 
dne a bude mi potěšením vám 
poblahopřát šťastnou a úspěšnou 
cestu společným životem.

jaroslav krejčí ml.

ředitel areálu monínec



6 důvodů proč Svatbu na monínci

 . snadno dostupný areál monínec leží na javorové skále 70 km jižně 
od prahy na pomezí středočeského a jihočeského kraje nedaleko města 
sedlec-prčice. Z prahy trvá cesta necelou hodinu.

 . nový hotel monínec nově vybudovaný hotel monínec*** vznikl v 
roce 2012 na místě původní budovy penzionu montana. nabízí komfort i 
pohodu uprostřed přírody.

 . ohromující výhled do údolí javorová skála je nejvyšším bodem v 
ose praha - Šumava ve výšce 723 m.n.m. Z hotelu je krásný výhled na 
krajinu Českého meránu a České sibiře. 

 . dostatečné ubytovací kapacity areál monínec disponuje i dalšími 
ubytovacími kapacitami. v případě, že plánujete velkolepou veselku, 
nemusíte se obávat, že nebudou lůžka pro všechny. k dispozici je 220 
lůžek, kromě hotelu také ve dvou penzionech (chalupy ihned pod hotelem 
a ve skiapartmánech vzdálených cca 10 minut z kopce od hotelu)

 . prvotřídní kuchyně kuchaři hotelové restaurace nabízí tradiční česká 
jídla i speciality pro mlsné jazýčky. snažíme se používat místní suroviny, 
vylučujeme polotovary, dochucovadla a instantní náhražky. 

 . wellness zázemí je libo po perném víkendu načerpat energii? 
sauna, bazén, vířivka nebo masáže příjdou svatebčanům vhod.

doStupnoSt komfort oSobní přítup prvotřídní kucHyně
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Hotelové pokoje

vlastní koupelna, wc, tv, treZor a wifi připojení Zdarma

pokoje standard, s výhledem nebo s roZsáhlou terasou a výhledem do údolí

www.moninec-hotel.cZ



reStaurace

40 míst na terase s výhledem do údolí

100 vnitřních míst

možnost venkovního grilu

konferenČní sál s dalŠími 200 místy



WellneSS

vířivka

baZén

sauna a odpoČinková místnost

výhled do údolí

masáže



monínec private Selection

sauvignon blanc 2012

ryZlink rýnský 2011

cuvée mpca 2011



nevěSta veronika

„ráda bych vám poděkovala Za vaŠe úsilí, které vedlo k naŠemu 
nejdůležitějŠímu dni v životě (až po naroZení holČiČek).

budeme se rádi vracet na monínec a to s krásnými vZpomínkami.“



Svatba lenka a kamil

monínec, říjen 2012



Svatba veronika a pavel

monínec, říjen 2013



kontakt

monínec 7. sedlec - prČice. 257 91

www.moninec.cZ

www.facebook.com/moninec

@areal_moninec
n: 49°32’37.97“ e: 14°30’58.90“

vedoucí provoZu

libuŠe vaverková

vaverkova@moninec.cZ

+420 739 393 543


