
LH Hotel Jana **** a město Přerov ležící v srdci Moravy, je 
významným kulturním a společenským centrem regionu. Hotel 
situovaný v klidném prostředí uprostřed zeleně v blízkosti centra 
města je ideálním místem pro pořádání kongresových, firemních, 
sportovních a soukromých akcí různého druhu. V sousedství 
hotelu se nachází 27 tenisových kurtů, multifunkční hřiště, 
golfové odpaliště a cyklostezka Bečva s délkou 152 km. Přerov je 
výborně dostupný po dálnici D1, přímým vlakem z Prahy, Ostravy 
a Bratislavy. Hotel je vhodným výchozím bodem pro výlety do 
UNESCO lokalit Kroměříže a Olomouce. 

LH Parkhotel **** Hluboká se nachází v blízkosti zámku Hluboká 
nad Vltavou – jednoho z nejnavštěvovanějších zámků v ČR. Hluboká 
je atraktivní destinací se široce rozvinutou turistickou a sportovní 
infrastrukturou s celoročním využitím. V rámci areálu hotelu se 
nachází stylová restaurace Lovecká chata s prvotřídní gastronomií 
zajišťovanou kuchaři pod vedením šéfkuchaře Pavla Mináře, člena 
AKC ČR , držitele zlaté medaile z Culinary-Challenge-2018 Singapur. 
Parkhotel je ideálním místem pro pořádání firemních školení, 
teambuildingů, svateb, individuální rekreaci a výchozím bodem pro 
návštěvu UNESCO lokalit a atraktivit Jižních Čech.

LH Hotel Dvořák **** je situován v areálu hradu Kotnov  
v historickém centru města Tábor. Hotel byl vybudován přestavbou 
bývalého pivovaru, díky čemuž v rámci hotelu můžete spatřit 
některé původní prvky budovy v řadě atypicky řešených pokojích, 
v dobových pivních lázních nebo restauraci La Cave, která sloužila 
k uchovávání sudů s pivem a nyní si v ní můžete dopřát vynikající 
jihočeské a sezónní speciality od šéfkuchaře Martina Pudila, člena 
AKC ČR, držitele zlaté medaile z Culinary-Challenge-2018 Singapur. 
Letní terasa s výhledem na věže města dodá vašemu pobytu pocit 
jedinečnosti.

Ubytování
•	 72 pokojů, možnost 149 lůžek
•	 1 mezonetové apartmá
•	 LCD TV, minibar, WIFI, telefon, trezor, kávovar na pokojích

Congress & Events
•	 Multifunkční sál pro 600 osob / dělitelný do 3 sekcí
•	 Klimatizace, možnost vjezdu automobilu, taneční parket, WIFI
•	 4 sály s kapacitou 200 osob
•	 Sál na hradě Kotnov v areálu hotelu pro 600 osob

Restaurace & Catering
•	 Restaurace La Cave v dobových pivních sklepích pro 170 osob, 

jihočeské speciality od šéfkuchaře Martina Pudila, člena AKC ČR
•	 Lobby bar pro 20 osob, Letní terasa pro 40 osob
•	 Catering mimo hotel, bankety, svatby, soukromé akce

Wellness & Volný čas
•	 Dobové pivní lázně, privátní whirlpool
•	 Bazén, finská sauna, relaxační místnost
•	 Masáže, kosmetické služby, Barber shop

www.lhdvoraktabor.cz , email: sales@lhhotels.cz

Ubytování
•	 62 pokojů, možnost 150 lůžek
•	 2 apartmá vč. kuchyňského koutu
•	 LCD TV, minibar, trezor, WIFI, telefon, kávovar na pokojích

Congress & Events
•	 Multifunkční sál pro 400 osob / dělitelný do 3 sekcí
•	 1 salonek pro 40 osob
•	 Klimatizace, vestavěné plátno, mobilní podium, ozvučení

Restaurace & Catering
•	 Restaurace Lovecká chata pro 105 osob, letní terasa
•	 Hotelová restaurace pro 115 osob, Lobby bar pro 30 osob
•	 Svatby, bankety, plesy, soukromé akce, catering mimo hotel

Wellness & Volný čas
•	 2x sauna, privátní whirlpool, fitness centrum
•	 Půjčovna kol, dětské hřiště, pétanque hřiště
•	 V rámci Hluboké možnost: softball & baseball, golf, aquapark, 

tenis, vodní sporty, přístaviště, minigolf, cyklistická & in-line 
stezka, motokáry, výlety parníkem, adrenalin park, koně atd.

Ubytování
•	 93 pokojů, možnost 202 lůžek
•	 13 apartmá / Junior Suite
•	 LCD SAT TV, minibar, WIFI, trezor, kávovar na pokojích Lux a Suite

Congress & Events
•	 Multifunkční kongresový sál pro 600 osob, možnost vjezdu 

automobilu
•	 Klimatizace, vestavěné plátno, výsuvný taneční parket, pódium
•	 11 sálů s celkovou kapacitou až 620 osob

Restaurace & Catering
•	 Restaurace Fontána pro 90 osob, Zimní zahrada pro 90 osob
•	 Restaurace Haná pro 70 osob, vinotéka, Letní terasa pro 100 osob
•	 Svatby, bankety, plesy, catering mimo hotel, soukromé akce

Wellness & Volný čas
•	 5x sauna, whirlpool, Kneippův chodník, ledová studna,  

zábavné sprchy
•	 Masáže, šipky, bowling 2 dráhy, billiard, ping pong
•	 Lezecká stěna, tenis, multifunkční hřiště, cyklistika

www.hotel-jana.cz, email: sales@lhhotels.czwww.parkhotel-hluboka.cz, email: sales@lhhotels.cz
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