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Chystáte kongres, konferenci nebo 
jinou společenskou událost? Určitě 
chcete, aby si účastníci odnesli 
hluboký zážitek. Zvolte kulisy, které 
se o velký efekt postarají. Neobvyklá, 
nečekaná nebo jinak unikátní místa. 
V Brno Convention Bureau jsme pro 
vás takové exkluzivní lokace našli. 
Vybírejte…  
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VINAŘSTVÍ GOTBERG
Ocenění sbírají vína z Gotbergu i budova vinařství. 
Otevřená terasa ukazuje nádherný výhled na Pálavu 
a Mušovská jezera. Řízená ochutnávka přívlastkových 
vín v podzemní degustační místnosti Diamant 
je velký zážitek. K dispozici má pro vás vinařství 
k přespání 7 pokojů.

VINAŘSTVÍ OBELISK
Architektonický skvost citlivě zasazený do krajiny 
nabízí z proskleného patra úchvatný výhled na 
vinice. Interiér zdobí umělecká díla a amfory kvevri. 
Tým vinařství zajistí občerstvení na míru i hladký 
průběh vaší akce od semináře po party a blízká 
obora Obelisk nabízí příjemný program.

  Popice       40    Valtice        150   

OTEVŘENÁ ZAHRADA
Na prostředí záleží! Vnitřní i venkovní prostory 
v Otevřené zahradě přímo v centru Brna poskytují 
dokonalé zázemí. K tomu fandí udržitelnosti. 
Konferenční sál vybízí k uspořádání konference nebo 
semináře, venkovní prostory jsou jako stvořené pro 
následný relax, party nebo teambuilding. 

HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE
Dokonalé historické kulisy pro dokonalé moderní 
akce. 12hektarové pozemky, louky, les nad řekou, 
fotbalové hřiště... Hrad a zámek v jednom nabízejí 38 
samostatně využitelných míst pro akce. 7 místností 
s kapacitou každá pro 400 osob umožňují uspořádat 
několik různých aktivit zároveň.

  Brno        500        1,1ha   Dolní Kounice        50 000        12ha
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SKLEP NA VYHLÍDCE
Neobyčejná budova, prostorný klenutý sklep, 
dokonalý výhled na Pálavu – vinný sklep Na Vyhlídce 
vám připraví firemní akci pro obchodní partnery 
nebo zaměstnance na vysoké úrovni. Jedinečná 
gastronomie profesionálů z Restaurantu Signature 
ideálně doplňuje krásné venkovní i vnitřní zázemí.

HRAD VEVEŘÍ
Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů ČR 
ukrytý v lesích přímo u Brněnské přehrady nabízí 
Příhrádek pro uspořádání nevšední akce. Vejde se 
500 účastníků, na stání i tisíc. Už hradní kulisy povýší 
každou událost na velký zážitek, navíc sem můžete 
dojet parníkem z brněnského Přístaviště.

  Nové Bránice        500                      Veverská Bítýška         1000        
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VINAŘSTVÍ LAHOFER
Vinařství roku 2020 je architektonický unikát. 
Betonová vlna střechy je inspirovaná vinnými řádky. 
Vyhlídková pochozí střecha, letní amfiteátr, sklep 
s designovým barem... Vaši akci zrealizují na míru 
od dopravy přes ozvučení konference po catering 
a nápaditý program (jako Vinařem na 1 den). 

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů 
střední Evropy a zároveň jeden z top cílů jižní 
Moravy. Prastaré chodby a sklepy ve 4 patrech měří 
27 km. Kromě prohlídek pro veřejnost zde můžete 
uspořádat např. nezapomenutelný teambuilding! 
Kromě klasické historické trasy mají 3 adrenalinové. 

  Dobšice       až 1000    Znojmo        30        27km chodeb a sklepů
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BUKOVANSKÝ MLÝN
Lokalita a projekt, který nemá kopii. Součástí 
mlýna je farma i ubytování v půvabných slováckých 
chalupách. Nezapomenutelné prostředí a srdečný 
personál – skvělé duo pro vaši akci. Areál nabízí 
venkovní i vnitřní vyžití, programy nejen s folklorní 
tematikou, např. vinařská maturita.

BAŤŮV KANÁL
Plavba po kanálu s degustací, teambuildingové 
aktivity, ubytování v přístavištích, program na lodi 
i mimo ni, s občerstvením a průvodcem i bez... 
místní nabídka je téměř nekonečná. Výletní lodě na 
„Baťáku“ pojmou 30–100 osob, doplout můžete až 
na Slovensko. 

  Bukovany       200    Veselí n/M - Strážnice        100        52km 

MUZEUM TERRA TECHNICA
Nečekané a neotřelé prostory pro konání akce – 
největší muzeum hudby a techniky na světě Terra 
Technica. Autentické sběratelské předměty, hudba 
z jukeboxu, k tomu místní tým vymyslí nevšední 
program na míru. Událost pořádaná v areálu Excalibur 
City u Znojma uvízne v paměti všem účastníkům.

  Hatě u Znojma         500        

ZÁMEK MIKULOV
Reprezentativní historické prostory zámku Mikulov 
s proslulým obřím vinným sudem povýší váš 
společenský banket, firemní oslavu i teambuilding 
na královskou událost. Vyberte si z 5 sálů s vynikající 
akustikou pro koncerty, plus vinárna, zámecký sklep 
i působivé barokní zahrady s Oranžerií. 

  Mikulov         500        
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VINAŘSTVÍ SKALÁK
Typická atmosféra Slovácka, kvelbený sklep 
a rozlehlý areál jsou skvělé místo pro firemní školení, 
prezentaci, vernisáž i teambuildingové aktivity. 
Kromě gastronomického servisu vám tým Skaláku 
s partnery připraví zábavné outdoorové programy od 
turnaje v pinpongu přes paintball po zorbing.

ZÁMEK KŘTINY
Proslulé poutní místo a krásné prostředí s duchem 
historie, k tomu dokonalý výhled i venkovní a vnitřní 
zázemí pro vaši konferenci, workshop nebo večírek. 
Zkušený tým se postará o catering i vše ostatní. 
Ubytují vaše hosty přímo na zámku, venkovní akce 
probíhají na louce pod party stanem.

  Skalka       300    Křtiny        100   

JESKYNĚ VÝPUSTEK
Místo v Moravském krasu se silným geniem loci. Pro 
firemní a společenské akce využijte vnitřní prostor 
i venkovní prostory v zeleni u jeskyně. Kdysi úkryt 
jeskynních medvědů a tajný vojenský kryt – dnes 
dokonalé místo pro koncerty v jeskyni! Provoz je zde 
celoroční a zajistí vám i catering.

PENZION KŮLNA
Se skandinávským stylem Kůlny souzní okolní 
čistá příroda. Pro školení či večírek lze využít celý 
penzion od otevřené restaurace s velkými kamny po 
ubytování. Čeká vás skvělá gastronomie i program. 
Nedaleké single traily, jízda na koních a speleoferaty 
zaručí nezapomenutelný teambuilding.
   Březina       300    Jedovnice/Senetářov        80     

Brno Convention Bureau
Radnická 2, 602 00 Brno
+420 724 795 915
info@brnoconvention.cz
www.brnoconvention.cz
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