
Objevte možnosti konference u nás  ˃ 



Naše záruka, že pro 
každou Vaši akci 
máme u nás to 
pravé místo. 

Kapacita prostor DIVADLO ŠKOLA KONFERENCE U-SHAPE 

Kongresový sál 520 282 360 70 

Výstavní sál 80 40 48 44 

Přednáškový sál 110 - - - 

Mělník               | přízemí 25 12 20 - 

Liberec 50 24 42 30 

Písek 20 12 16 - 

Telč 40 24 34 30 

VinVin 30 20 26 20 

Tábor 30 16 24 20 

Ostrava             | 2. patro 50 30 40 32 

Brno 1 15 8 12 - 

Brno 2 15 8 12 - 

Praha  120 90 72 48 

Plzeň 50 21 18 21 

www.hotelolsanka.cz 



Kongresový sál 
Pro svou vysokou kapacitu až 
520 delegátů je vhodným místem 
k uspořádání kongresů, plesů, 
turnajů či jiných společenských 
událostí. Výborná akustika 
a skladba prostor ohromí 
jednoduše každého. 

 

Max. kapacita: 520 osob 
k dispozici i prostorné zázemí 
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Kongresový sál 
Jednotlivá rozestavení 

Divadlo 520 osob 

Škola 282 osob 

Konference 360 osob  

Ples 256 osob 

 

Max. kapacita: 520 osob 
k dispozici i prostorné zázemí 
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Výstavní sál 
Příjemné a klidné prostory sálu 

jsou vyhledávaným místem 

zejména pro tiskové konference 

nebo uzavřená jednání. Navíc 

přímo sousedí s prostory 

kongresového sálu. 

 

Max. kapacita: 80 osob 
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Přednáškový sál 
Sál je díky svému pevnému 

uspořádání v divadelní skladbě 

vhodný pro přednášky, školení a 

semináře. Zatímco vyvýšené 

pódium ocení především 

přednášející, tak zabudované 

stolky v křeslech posluchači. 

 

Max. kapacita: 110 osob 
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Praha 
Konferenční sál situovaný 

v 2. patře budovy s denním 

světlem a klimatizací. Možnost 

praktického rozdělení na tři 

samostatné salonky. 

 

 

Max. kapacita: 120 osob 
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Tábor 
Konferenční salonek situovaný 

v přízemí budovy s denním 

světlem, klimatizací a okny do 

klidného atria budovy. 

 

 

 

 

Max. kapacita: 30 osob 
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Ostrava 
Konferenční salonky situované v 

2. patře budovy s denním 

světlem a klimatizací. Salonek 

vhodně navazuje na bistro 

a foyer kongresového sálu. 

 

 

Max. kapacita: 50 osob 
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Brno I. II. 
Konferenční salonky situované v 

2. patře budovy s denním 

světlem a klimatizací. Salonky 

vhodně navazují na bistro a foyer 

kongresového sálu. 

 

 

Max. kapacita: 30 osob 
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Plzeň 
Konferenční salonek situovaný 

v 2. patře budovy s denním 

světlem a klimatizací.  

 

 

 

 

 

Max. kapacita: 50 osob 
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VinVin 
Salonek v prostoru našeho 

vinného baru poskytne netradiční 

prostor v inspirujícím prostředí se 

zabudovanou AV technikou. Není 

tak pravý čas nalít si sklenku 

čistého vína? 

 

 

Max. kapacita: 30 osob 
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Mělník 
Konferenční salonek situovaný 

v přízemí budovy v prostoru 

samoobslužné restaurace 

s denním světlem a klimatizací. 

 

 

 

 

Max. kapacita: 25 osob 
až 400 při pronájmu vč. restaurací 
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Liberec 
Konferenční salonek situovaný 

v přízemí budovy v prostoru 

samoobslužné restaurace 

s denním světlem a klimatizací. 

 

 

 

 

Max. kapacita: 50 osob 
až 400 při pronájmu vč. restaurací 
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Písek 
Konferenční salonek situovaný 

v přízemí budovy v prostoru 

samoobslužné restaurace 

s denním světlem a klimatizací. 

Ze salonku existuje přímý vstup 

do vnitřního atria. 

 

 

Max. kapacita: 20 osob 
až 400 při pronájmu vč. restaurací 
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Pro netradiční akce 
a teambuilding je 
Vám k dispozici 
i naše sportovní 
centrum se 
Saunovým světem.  
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Vlastní služby 

cateringu 
Kávové přestávky již od 90 Kč 

Servírovaný oběd již od 170 Kč 

Bufet od 390 Kč 

 

Ušetřete čas formou 

samoobslužných obědů!  
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Kontaktujte nás 

Hotel Olšanka 
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 00 
IČ: 264 18 703 

 

Sales department 
( +420 267 092 484  

* sales@hotelolsanka.cz 

Více informací naleznete na 

www.hotelolsanka.cz 


