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Hotels & Resorts



   www.amenity.cz

Úvod Amenity Hotels & Resorts nabízí různé druhy ubytování uprostřed  přírody 
na nejkrásnějších místech České republiky.

Na Lipně, ve Špindlerově Mlýně, v České Kanadě a v Orlických horách.  
Každé místo je jiné, ale přesto mají hodně společného. Krásnou okolní  
přírodu, komfortní ubytování a nadstandardní zázemí pro pořádání  
 společenských a firemních akcí.
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Amenity Hotel & Resort Lipno

Lipno nad Vltavou 999, 382 78 Lipno nad Vltavou

   lipno.amenity.cz   

http://lipno.amenity.cz   


Ubytování

HOTEL

DOMY  

STANDARD

DOMY 

DELUXE

48

+ možnost
přistýlek

LŮŽEK

+ možnost
přistýlek

+ možnost
přistýlek

Komfortní hotelový pokoj nebo vlastní dům s terasou?
U nás si vybere každý. Domy DeLuxe vynikají svým 
 moderním vybavením a servisem čtyřhvězdičkového 
hotelu, standardní domy jsou oblíbené pro dostatek 
 prostoru a hotelové pokoje pro jejich komfort a praktické 
užití. Záleží jen na vašich preferencích.

75 40

163

   lipno.amenity.cz/ubytovani-lipno   

http://lipno.amenity.cz/ubytovani-lipno 


Restaurace RESTAURACE TERASA GRILL & LOUNGE

80
Přímo v areálu resortu se nachází  
restaurace s rozlehlou terasou a zimní 
zahradou, nabízející prvotřídní výhled 
na hladinu Lipna. Naši kuchaři se starají, 
abyste si u nás vychutnali čerstvá denní 
menu a speciality domácí i mezinárodní 
kuchyně. Hravě se postarají i o catering 
pro větší skupinu, svatební menu nebo 
třeba grilované sele. Milovníky čerstvého 
grilovaného masa si přes den získá  
i otevřený Grill & Lounge, který se večer 
mění na místo pro dlouhé debaty  
u skleničky dobrého vína. A že rádi  
protančíte střevíce? Prostor restaurace 
snadno proměníme v taneční parket  
s živou hudbou dle vašeho přání.

80 80

   lipno.amenity.cz/restaurace-blue-lipno   

http://lipno.amenity.cz/restaurace-blue-lipno
http://lipno.amenity.cz/restaurace-blue-lipno


Konference

SALÓNEK – 54 m2 HLAVNÍ SÁL – 290 m2

48 150

divadelní 
uspořádání

divadelní 
uspořádání

školní 
uspořádání

školní 
uspořádání

tabule „U“ tabule „U“

I když parketou našeho resortu je starat 
se o příjemný odpočinek, pracovat se  
někdy musí. Pro naše pilné hosty máme  
k dispozici dva konferenční sály s denním 
světlem a audiovizuální technikou.

75 8040 35–45

   lipno.amenity.cz/firemni-akce-lipno   

A můžete se spolehnout, že i ta nejnáročnější  
jednání vám zpříjemníme voňavou kávou  
a čerstvě napečenými koláči.

http://lipno.amenity.cz/firemni-akce-lipno


Sport

   lipno.amenity.cz/sport-arena-lipno

Těžko byste v okolí Lipna hledali tak vybavenou sportovní halu, jako je ta naše. K dispozici vám budou 
profesionální squashové a badmintonové kurty, kde si můžete zahrát ve dvojici nebo  
rovnou uspořádat turnaj pro celou skupinu. Poměřit síly si můžete i na čtyřech bowlingových  
drahách, golfovém simulátoru, ve stolním tenisu nebo si dát do těla v plně vybaveném fitness.  
A pokud dáváte přednost sportu na čerstvém vzduchu, neměli byste minout beachvolejbalové hřiště 
a půjčovnu sportovního vybavení. K dispozici vám budou vodní šlapadla, pramice, paddleboardy, 
kolečkové brusle, cyklistická kola, e-kola i koloběžky, které můžete provětrat přímo na stezce lemující  
lipenskou přehradu. Hladinu Lipna nejlépe poznáte na naší elektro loďce.

 beachvolejbal bowling badminton

squash

golfový 
simulátor

stolní tenis

elektro
loď ky

fitness bruslení cyklistika

http://lipno.amenity.cz/sport-arena-lipno


Relax
Oddat se hlubokému odpočinku můžete 
ve wellness, kde vám bude k dispozici 
bylinná a finská sauna, tři velké výřivky, 
parní lázně a Kneippův chodník.  
Dvacetimetrový vyhřívaný bazén se  
slanou vodou se zase postará o protažení 
vašeho těla od hlavy až k patě. V nabídce 
nechybí sportovní a relaxační masáže  
a myslíme i na ty, kteří rádi chytají bronz. 
Slunečné paprsky nejlépe načerpáte  
na prostorné terase s přímým výhledem 
na Lipno.

   lipno.amenity.cz

bazén vířivky bylinná sauna finská sauna

parní sauna Kneippův 
chodník

slunečná 
terasa

http://lipno.amenity.cz


   lipno.amenity.cz/firemni-akce-v-lego-svete-lipno

Lego® svět
Zažijte unikátní aktivity v rámci firemní 
akce  na Lipně a ponořte se do našeho 
Lego® světa.

Ocitnete se uprostřed unikátní výstavy  
obřích Lego® staveb a budete obklopeni 
samými kostkami. Zahrajete si týmové 
hry i individuální soutěže – půjdete po 
stopách ukradené svatováclavské koruny,  
vyzkoušíte si stavění architektury jako  
opravdoví stavitelé, nabudíte se adrena-
linem v soutěžích na rychlost a postřeh,  
a nakonec si potrápíte hlavu řešením  
našich Lego® hlavolamů a hádanek.

Věková a zájmová rozmanitost vašeho týmu 
není v Lego světě překážkou. Je to nepopsa-
telný zážitek, který nejlépe poznáte na vlastní 
kůži.

http://lipno.amenity.cz/firemni-akce-v-lego-svete-lipno


Ski & Wake Rybar
Tu pravou letní pohodu zažijete v našem volnočasovém areálu Rybar, který se nachází jen pár minut pěší chůze 
od Amenity Hotel & Resort Lipno. Wakeboard, vodní lyže, šlapadla, pétanque, líný tenis, mudlovský famfrpál,...  
To je jen výčet aktivit, které můžete na Rybaru vyzkoušet. Pro relax můžete využít chillout zónu, labyrint vůní, 
chodník smyslů a akustickou zónu. Součástí areálu je i bistro podávající čerstvé speciality a svěží letní nápoje. 
A co je na tom nejlepší, areál si můžete pronajmout i pro soukromé akce a všechny jeho výhody si užívat jen 
sami pro sebe.

   rybarlipno.cz

http://www.rybarlipno.cz


Grill & Fun
Lehnout si na trávu a opéct si buřty? Žádný 
problém. Stále oblíbenější jsou ale grilovací 
balíčky z rukou našich kuchařů. Stačí se 
zmínit o vašich chutích, půjčit si náš gril  
a labužnícký večer je na světě. Pro skupiny  
od 40 osob pořádáme grilování selete.

   lipno.amenity.cz

http://lipno.amenity.cz


Je co zažít
Zážitků není nikdy dost. A moc dobře o 
tom vědí námorníci, děti, rodiče, sportovci, 
svatebčani, manažeři i celé firmy, které 
je k nám jezdí sbírat. Okolí Lipna nabízí  
mnoho aktivit a je jedno, jestli jste jako 
ryba ve vodě, nebo raději běháte v korunách 
stromů. Stačí se podělit o vaše preference  
a rádi vám sestavíme program na míru,  
na který budete dlouho vzpomínat.

   lipno.amenity.cz

http://lipno.amenity.cz


   lipno.amenity.cz

http://lipno.amenity.cz


   lipno.amenity.cz

http://lipno.amenity.cz


   lipno.amenity.cz

Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 
nabídku na míru? Kontaktujte nás.

  Alžběta Mikešová
  mikesova@amenity.cz
  +420 737 450 871

http://lipno.amenity.cz
mailto:mikesova%40amenity.cz?subject=


Amenity Hotel & Resort 
Špindlerův Mlýn

Labská 117, 543 51 Špindlerův Mlýn – Labská

   spindl.amenity.cz

http://spindl.amenity.cz


HOTEL APARTMÁNY

48

+ možnost
přistýlek

+ možnost
přistýlek

29

LŮŽEK
Hory, kopce, lesy. Amenity Hotel & Resort  
Špindlerův Mlýn se nachází přímo uprostřed  
přírody. Ubytovat se můžete v útulných hote-
lových pokojích nebo v prostorných rodinných 
apartmánech. Servis čtyřhvězdičkového hotelu je 
samozřejmostí v obou případech.

   spindl.amenity.cz/ubytovani-spindleruv-mlyn

77
Ubytování

http://spindl.amenity.cz/ubytovani-spindleruv-mlyn


Restaurace
Amenity Restaurace Špindlerův Mlýn není jen 
klasickou hotelovou restaurací. Moderní design,  
lokální suroviny a zastřešená terasa s výhledem do 
krkonošské přírody dělají z restaurace místo, kam 
se rádi vrátíte. Vychutnejte si regionální kuchyni  
v moderním pojetí i sezónní speciality. Naši  
kuchaři kladou důraz na čerstvost každého jídla. 
Připravíme raut pro větší skupinu nebo grilování 
dle vašeho přání.

   spindl.amenity.cz/restaurace-spindleruv-mlyn

RESTAURACE TERASA SALÓNEK

46 20 34

http://spindl.amenity.cz/restaurace-spindleruv-mlyn


Konference
Nejlepší nápady vznikají s čistou hlavou.  
Změňte prostředí a uspořádajte si  
obchodní jednání u nás. Náš multifunkční  
sál rádi přizpůsobíme vašim potřebám.

   spindl.amenity.cz/firemni-akce

MULTIFUNKČNÍ SÁL – 135 m2

Lze rozložit na dva salónky o velikostech 70 m2 
a 65 m2.

80

divadelní 
uspořádání

školní 
uspořádání

tabule „U“

66 35

http://spindl.amenity.cz/firemni-akce


Sport

   spindl.amenity.cz

Okolí Špindlerova Mlýna přímo vybízí k aktivi-
tám na čerstvém vzduchu. Kola, lyže a běžky! 
Hory už dávno nejsou jen pro vrcholové spor-
tovce. Prozkoumejte vrcholky na elektrokolech 
nebo se vydejte po svých. A pokud by se vám 
zrovna nechtělo daleko, uspořádejte si přímo  
v našem hotelu bowlingový turnaj.

turistika cyklistika

bowling lyže běžky sáňky

http://spindl.amenity.cz


Zábava
Večer padne tma, v restauraci jsou ještě  
hosté a vy už jste naladění na zábavu?  
Pronajměte si náš soukromý bar s bow-
lingem a staňte se svojí vlastní obsluhou. 
Natočte si pivo nebo si namíchejte koktejl  
z našeho samoobslužného baru.  

   spindl.amenity.cz

http://spindl.amenity.cz


Relax
V našem hotelovém wellness si odpočine 
tělo i mysl. Dopomůže tomu přímý  
výhled do přírody, vyhřívaný bazén  
s protiproudem a perlivou lavicí, pára, 
sauna, chladící bazén i Kneippův  
chodník. A kdo by toužil po naprostém 
soukromí, může využít privátní wellness 
s parní i finskou saunou a odpočívárnou.

   spindl.amenity.cz/wellness-spindleruv-mlyn

bazén finská sauna

parní sauna Kneippův 
chodník

chladící  
bazén

http://spindl.amenity.cz/wellness-spindleruv-mlyn


Je co zažít
Resort se nachází přímo pod sjezdovkou 
Labská. V zimě tak můžete sjet na lyžích 
rovnou až k hotelu. V létě můžete slézat 
na laně Labskou přehradu nebo vyrazit na  
některou z přilehlých turistických tras. 
Rádi vám poradíme kam vyrazit a na co se 
cestou podívat. Čerstý vzduch a ohromující 
výhledy jsou zárukou nezapomenutelných 
zážitků.

   spindl.amenity.cz

http://spindl.amenity.cz


   spindl.amenity.cz

http://spindl.amenity.cz


   spindl.amenity.cz

http://spindl.amenity.cz


   spindl.amenity.cz

Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 
nabídku na míru? Kontaktujte nás.

  Alžběta Mikešová
  mikesova@amenity.cz
  +420 737 450 871

http://spindl.amenity.cz
mailto:mikesova%40amenity.cz?subject=


Amenity Resort  
Česká Kanada

Obora 839, 378 33 Nová Bystřice

   kanada.amenity.cz

http://kanada.amenity.cz


LŮŽEK

Husté lesy, rybníky, nedotčená příroda a naprostý 
klid. Ubytujte se v prostorných, plně vybavených 
rodinných domech s přístupem do zahrady, s ven-
kovním posezením a vlastním grilem. Vyberte si 
menší dům pro 4 osoby nebo větší dům pro 6. 
Dostatek prostoru a nadstandardní vybavení jsou 
základem každého z nich. 

   kanada.amenity.cz/ubytovani-ceska-kanada

36

Ubytování

http://kanada.amenity.cz/ubytovani-ceska-kanada


Firemní akce
v obyváku

Změňte prostředí a vyrazte společně s kolegy  
na jedno z nejkrásnějších míst v Čechách.  
Pracujte z pohodlí plně vybaveného domu  
s vlastní zahradou, ve kterém vám zajistíme  
veškeré potřebné vybavení. Čerstvý vzduch,  
krásné výhledy a klid vám zajistí produktivní 
chvíle strávené v příjemné atmosféře. Na vaše 
přání uspořádáme i tématický večer. Stačí si 
jen vybrat z nabídky: Casino, koktejlová show,  
grilování a další.

   kanada.amenity.cz/homeoffice-v-prirode

http://kanada.amenity.cz/homeoffice-v-prirode


Jen 2 kilometry od našeho resortu se nachází  
osmnáctijamkové mistrovské hřiště Mnich  
a veřejné devítijamkové hřiště Nová Bystřice,  
které poslouží začínajícím golfistům. Pořádáme 
golfové turnaje pro firmy, seznamovací hodiny  
a kurzy se zkouškou golfové způsobilosti pro  
začínající hráče. Tak hezkou hru!

   kanada.amenity.cz/golf-resort-monachus

Golfové turnaje a kurzy

http://kanada.amenity.cz/golf-resort-monachus-2


Je co zažít
Česká Kanada je neobjeveným rájem  
turistů. Dlouhé procházky nedotčenou  
přírodou střídají cyklistické vyjížď ky,  
v zimě zase dlouhé výlety na běžkách  
po dokonale upravených běžeckých tratích. 
Vkročte do hustých lesů, nadechněte se 
čerstvého vzduchu a vychutnejte si přírodu 
jen sami pro sebe.

   kanada.amenity.cz

http://kanada.amenity.cz


   kanada.amenity.cz

http://kanada.amenity.cz


   kanada.amenity.cz

http://kanada.amenity.cz


   kanada.amenity.cz

Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 
nabídku na míru? Kontaktujte nás.

  Alžběta Mikešová
  mikesova@amenity.cz
  +420 737 450 871

http://kanada.amenity.cz
mailto:mikesova%40amenity.cz?subject=


Amenity Hotel & Resort  
Orlické hory

Deštné v Orlických horách 78, 517 91 Deštné v Orlických horách

   orlickehory.amenity.cz

http://orlickehory.amenity.cz


LŮŽEK

Amenity Hotel & Resort Orlické hory se nachází 
přímo uprostřed přírody. Ubytovat se můžete v 
příjemných hotelových pokojích nebo v samo-
statně stojících horských chatách jen pár kroků 
od hlavní hotelové budovy. Servis čtyřhvězdičko-
vého hotelu je samozřejmostí v obou případech.

   orlickehory.amenity.cz/ubytovani-orlicke-hory

124

Ubytování HOTEL HORSKÉ CHATY

+ možnost
přistýlek

+ možnost
přistýlek

4975

http://orlickehory.amenity.cz/ubytovani-orlicke-hory


Restaurace
Restaurace se zimní zahradou a terasou s výhle-
dem na Orlické hory. Můžete se těšit na speciality  
regionální kuchyně a čerstvá polední menu  
laděná podle ročních období a sezonních surovin  
od místních dodavatelů. V zimě vás v zimní  
zahradě zahřeje parní krb a v létě si můžete  
užívat sluníčko na terase. Uspořádejte u nás  
oslavu, svatbu nebo firemní setkání. 

   orlickehory.amenity.cz/restaurace-destne-orlicke-hory

RESTAURACE

112

http://orlickehory.amenity.cz/restaurace-destne-orlicke-hory


Konference
Amenity Hotel & Resort Orlické hory  
myslí i na hosty, kteří jedou do Orlických 
hor pracovně. Pro účastníky firemní akce 
máme k dispozici dva konferenční sály s 
denním světlem a moderní audiovizuální 
technikou.

   orlickehory.amenity.cz/firemni-akce

KONFERENČNÍ SÁL – 110 m2

MALÝ SÁL – 55 m2

100

35

divadelní 
uspořádání

divadelní 
uspořádání

školní 
uspořádání

školní 
uspořádání

tabule „U“

tabule „U“

60

20

48

24

http://orlickehory.amenity.cz/firemni-akce


Sport

   orlickehory.amenity.cz

Oblast Orlické hory a Podorlicko je nabita  
divokou přírodou, pestrými aktivitami  
a zajímavými místy, které stojí za to navštívit.  
Výchozím bodem zimních i letních aktivit  
je pouze 2,5 km vzdálené Skicentrum Deštné v 
Orlických horách. Jedná se kompletně vybavené  
středisko zimních sportů, které ovšem svůj  
provoz nepřerušuje ani v letních měsících  
a nabízí spoustu zajímavých aktivit.

turistika cyklistika

bowling lyže běžky sáňky

http://orlickehory.amenity.cz


Zábava
Uspořádejte firemní turnaj v bowlingu na 
našich dvou dráhách. Po odehraném tur-
naji si každý hráč zaslouží řádnou odměnu.  
V přilehlém bowling baru si můžete  
vychutnat barmanem namíchaný koktejl, 
čepované pivo nebo zakousnout něco  
lehkého. V případě, že váš soutěživý duch 
nemá ještě dost, můžete pokračovat ve hře 
šipek nebo stolního fotbálku.

   orlickehory.amenity.cz/bowling-destne-v-orlickych-horach

http://orlickehory.amenity.cz/bowling-destne-v-orlickych-horach


Relax
Načerpejte sílu v našem hotelovém wellness. 
K dispozici vám bude bazén s protiproudem  
a masážními tryskami, vířivka, finská sauna,  
bylinná a parní sauna, Kneippův chodník,  
venkovní ochlazovací bazén, lehátka v odpočí-
várně i u bazénu a výběr relaxačních masáží.

   orlickehory.amenity.cz/wellness-orlicke-hory

bazén vířivka bylinná sauna finská sauna

parní sauna Kneippův 
chodník

chladící  
bazén

http://orlickehory.amenity.cz/wellness-orlicke-hory


Je co zažít
Okolí Deštného v Orlických horách je plné 
rozmanitých aktivit. Vyrazte za nejhezčím  
výhledem na rozhlednu Velká Deštná, 
spouštějte se mezi stromy v lanovém parku 
nebo si uspořádejte turnaj v adventure 
golfu. Za poznáním můžete vyrazit do  
Kostela Neratov, na zámek Častolovice 
nebo se vraťte v čase o 700 let zpět v  
archeologickém muzeu  v přírodě Villa Nova 
Uhřínov. Rádi vám poradíme kam vyrazit.

   orlickehory.amenity.cz

http://orlickehory.amenity.cz


   orlickehory.amenity.cz

http://orlickehory.amenity.cz


   orlickehory.amenity.cz

http://orlickehory.amenity.cz


   orlickehory.amenity.cz

Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 
nabídku na míru? Kontaktujte nás.

  Alžběta Mikešová
  mikesova@amenity.cz
  +420 737 450 871

http://orlickehory.amenity.cz
mailto:mikesova%40amenity.cz?subject=


   www.amenity.cz

POZNÁMKY

http://www.amenity.cz


Pobytové 
vouchery
1 noc pro 2 osoby v resortu dle svého výběru
• 2 100 Kč (odběr 0 – 100 voucherů)
• 1 900 Kč (odběr více než 100 voucherů)

Oblíbené jako motivace nebo dárky k Vánocům!
Vouchery jsou při dodržení zákonem stanovených  
podmínek osvobozeny od daně z příjmu  
zaměstnanců a zároveň nepodléhají zdravotnímu 
a sociálnímu pojištění.

   eshop.amenity.cz

BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE NEBO DÁREK  

OBCHODNÍM PARTNERŮM

http://eshop.amenity.cz


Děkujeme firmám,
že k nám jezdí sbírat zážitky.

   www.amenity.cz

http://www.amenity.cz
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