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AREÁL PRO VELKÉ I MALÉ 

Nabídka služeb 
Vážená paní, Vážený pane, 

Vítejte ve Skanzenu – Centru historie a tradic  

Děkujeme Vám za poptávku služeb na Skanzenu Modrá.  

V této cenové nabídce naleznete nabízené aktivity naší lokality. 

 Dopřejte si nevšední zážitek a poznejte odsud celé Slovácko. 

 Termín konání akce: listopad/prosinec 2019                           

      

                                                                                            

 

S pozdravem, 

 

Recepce Hotelu SKANZEN  

V Modré  
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Ubytování na SKANZENU 
 

 

Hotel Skanzen  Cena 

Dvoulůžkový pokoj pro dvě osoby 1550 Kč 

Dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu 1150 Kč 

Trojlůžkový pokoj pro tři osoby 1950 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny v Kč za pokoj/noc, vč. snídaně formou bufetu, DPH a místního poplatku.  

 

Depandance Skanzen Cena 

Cena za osobu bez snídaně 600 Kč 

Cena za osobu se snídaní 650 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu/noc vč. DPH a místního poplatku. 

Snídaně formou bufetu jsou podávány na Hotelu Skanzen. 

 

Hotel Skanzen disponuje 22 pokoji ve složení 5× třílůžkový pokoj, 2× apartmá, 15× dvoulůžkový pokoj 

(z toho dva dvoulůžkové pokoje jsou navzájem propojeny koupelnou – společná pro oba pokoje)  

s celkovou kapacitou 49 pevných lůžek s možností 3 přistýlek. 

 

Depandance Skanzen disponuje 17 pokoji ve složení 10× dvoulůžkový pokoj, 2× třílůžkový pokoj, 

 4× čtyřlůžkový, 1× bezbariérový s celkovou kapacitou 45 pevných lůžek. 

 

Parkování: zdarma před hotelem 

WIFI: zdarma ve všech hotelových prostorách  
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Konferenční místnosti 
 

Uspořádání konferenčních místností 
 

Místnost / typ uspořádání divadelní školní banket raut tabule 

Kongresová aula NOVINKA! 30 míst x x x x 

Malý salonek 25 míst 16 míst 20 míst 25 míst 20 míst 

Velký sál 90 míst 50 míst 80 míst 90 míst 70 míst 

 

Hotel Skanzen je v těsném sousedství Archeoskanzenu, Živé vody a podzemím je přímo propojen  

s Centrem slováckých tradic. Tato spojení vytváří ojedinělé a nebývalé variace při pořádání  

akcí až pro 300 účastníků. 

 

Pronájem konferenčních místností vč. techniky 

 
Kongresová aula   10000 Kč/den 

 

• 30 míst – křesla s vlastní zásuvkou 

   a osvětleným stolkem 

• promítací plátno 300cm x 500cm 

• celoprostorové ozvučení  

   Browers & Wilkins 

• WiFi, satelitní příjem 

• přímý vstup z hotelu 

 
Salonek                    2000 Kč/den 

 

Maximální kapacita 25 osob, salonek je 

vybaven velkoplošnou televizí – možnost 

propojení k notebooku.  

 

 

 
Sál                             4500 Kč/den 

 

Maximální kapacita 90 osob,  
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Stravovací služby 

 

Na základě Vašich přání a požadavků Vám nabízíme naši vyhlášenou kuchyni. 

 

 

Welcome drink   od 60 Kč/os 

Coffee breaky   od 90 Kč/os 

Plná penze - tříchodové MENU od 500 Kč/os 

Stravování formou buffetu od 390 Kč/os 

Raut studený a teplý (od 20 osob) od 390 Kč/os 

Gril párty na terase (od 20 osob) od 390 Kč/os 

Středověké hodování v Archeoskanzenu od 590 Kč/os 

Degustační vinná a pálenková stezka od 300 Kč/os 
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Centrum slováckých tradic 
Okoštujte a ochutnejte originální produkty Skanzen 

 

Novou dominantou Skanzenu Modrá je Centrum Slováckých tradic, které doplňuje areál pro velké  

i malé v malebných Chřibech na Slovácku. Návštěvníci se tradičním způsobem mohou seznámit  

s procesem pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou ochutnat produkty typické pro 

místní kraj – ovocné destiláty a víno. Jednou z důležitých součástí centra je unikátní vinná stezka  

a pálenková stezka, kde v klidu můžete zažít pohodové chvilky s firemními přáteli na Skanzenu 

Modrá. 

 

Vinná stezka • Slivotéka • Konferenční aula • Muzeum vinařství • Lihovar s pálenicí   

Kavárna s vinotékou • Sušárna ovoce 

 

 
 

 

Tržnice Skanzen – vinotéka s kavárnou, možnost nákupu vín za ceny vinařů, dárkové firemní balíčky 

Strom poznání – dílo ak. sochařů Ondřeje a Otmara Olivových 
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Centrum slováckých tradic 
Okoštujte a ochutnejte originální produkty Skanzen 

 

Komentovaná prohlídka       60Kč/os  

Komentovaná prohlídka v angličtině (pouze na objednávku)  100Kč/os 

Komentovaná prohlídka s welcome v pálenici    90Kč/os 

Komentovaná prohlídka s ochutnávkou SKANZEN pálenek   180Kč/os 

Vinná stezka – degustace 104 druhů vín     od 300Kč/os 

Slivotéka – degustace 72 druhů destilátů     od 300Kč/os 

Degustace v čase otevírací doby dle skutečnosti,  

mimo otevírací dobu od 10 osob      2000Kč 

 

 

Jak to tu chodí? Přijdete na recepci a koupíte si předplacenou kartu, obsluha vám ukáže cestu do 

sklepa a pak vás nechá vinnému  a pálenkovému osudu. Vydáte se stezkou vyzbrojeni kartou, 

kterou budete zasouvat do moderních automatů s lahvemi a degustujete. K vaší degustaci vám 

rádi zajistíme občerstvení. V suterénu je moderní přednášková aula pro 30 osob, vybavená 

jedinečným celoprotorovým ozvučením Browers&Wilkins. V přízemí funguje lihovar, kde se koná 

přeměna ovocných kvasů v destiláty a sušárna ovoce. Na vlastní oči uvidíte nádhernou 

pětistupňovou kolonu a dvoukotel .  V podkroví vznikla expozice brněnského Moravského zemského 

muzea zameřena na vinařství a páleničářství. Dozvíte  se zde zajímavosti z historie výroby 

alkoholických nápojů, sahající až do starověku. 

 

 



 

 

www.skanzenmodra.cz  

Centrum slováckých tradic 
Okoštujte a ochutnejte originální produkty Skanzen 

 

• Hledáte decentní firemní dárek pro partnery či klienty, využijte naší nabídky dárkových  

   balíčků a brandovaných pálenek SKANZEN. 

• Pálenky SKANZEN (Slivovice 50%; Hruškovice 47%; Meruňkovice 47%; Třešňovice 47%) 

• Sušené ovoce SKANZEN (jablka; hrušky; meruňky; švestky) 

• Vinné želé SKANZEN 

• Jablková a švestková povidla SKANZEN 

• Prodej vín z vinotéky za ceny vinařů 

• Přímý vstup z hotelu 
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Terárium Modrá 
Džungle na dosah 

 
    Dospělí  80 Kč 

    Děti 6-18 let  60 Kč 

    Děti 3-5 let   40 Kč (do 3 let zdarma) 

    Rodinné vstupné 200,- Kč 

 

 

 
 

 

Nejpestřejší terarijní výstava v České republice. Více než 110 druhů terarijních unikátů. 

 
Přijďte a zažijte na vlastní kůži atmosféru džungle a světa plného exotiky a přírodních zákonitostí. 
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Archeoskanzen Modrá 

Poznejte zábavnou formou dávnou minulost 

 

prohlídka   100 Kč/os 
 

 

Archeoskanzen nabízí na objednávku uspořádání historického programu.  

Cena je určena dle kombinace vybraných dovedností. Aby Slované přežili  

v této drsné době, museli se naučit řadu dovedností, které dnešní lidé nepotřebují.  

 

1) Bylo nutné obstát v boji s avarskými bojovníky  

     Lukostřelba – střelnice – střelba do bodovaného terče.  

     Sekání mečem do dřevěného panáka, zkouška prakostřelby.  

 

2) Bez loveckých dovedností nebylo možné přežít  

    Hod oštěpem do dřevěného kance  

 

4) Velkomoravská kuchyně se neobejde bez pečených placek 

     Pečení placek – pekárna  

 

5) Jídlo se podávalo v keramických nádobách 

     Výroba keramiky – hrnčířská dílna  

 

7) Bez umění tkát se oblečení obstarat nedalo 

     Bylo tedy nutné tkát na jednoduchém vertikálním stavu i na tzv. karetkách 

 

8) Jako pozornost a odměnu si mohou návštěvníci vyrazit repliku Olomouckého denáru nalezeného  

     při archeologickém průzkumu v Archeoskanzenu. 
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Živá voda 
 

Prohlídky sladkovodní expozice ryb    100 Kč/os 

 
 

Jedinečný areál vás nejprve naláká na sladkovodní expozici, kde se seznámíte s krajinou a životem 

ve vodě, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků i tůní. Podvodní tunel ve 

sladké vodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Expozice sladkovodních ryb v jejich 

přirozeném prostředí. Možnost zajištění prohlídek pro Vaši firemní akci s výkladem i potápěčem. 

 

NOVINKA 
Vyhlídková trasa s Pratury, které patřili po tisíce let k původním živočišným druhům  

v Evropě, včetně současného území České republiky 
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Zajistíme vám prohlídky  

a fakultativní programy 
 

 

Centrum slováckých tradic 60 Kč/os 

Terárium  80 Kč/os 

Živá voda  100 Kč/os 

Archeoskanzen Modrá  100 Kč/os 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje (Velehrad) 100 Kč/os 

Lapidárium (Velehrad) 100 Kč/os 

Výstava Otmara Olivy (Velehrad)   70 Kč/os 

Muzeum bible (Velehrad)   80 Kč/os 

Kovozoo (expozice zoo zvířat z odpadového hospodářství) od 120 Kč/os 

Muzeum Velké Moravy ve Starém Městě   70 Kč/os 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti   80 Kč/os 

Keramická díla v Tupesích   70 Kč/os 

Zámek a zahrada v Buchlovicích 200 Kč/os 

Zámek Napajedla 150 Kč/os 

Hradu Buchlov 160 Kč/os 

Letecké muzeum Kunovice   100 Kč/os 

Zoo Lešná (expozice rejnoků) 180 Kč/os 

                    rodinné vstupné (2 dosp., 2 děti)  570 Kč/os   

Aquapark v Uherském Hradišti od 200 Kč/2 hod 

 

Zajistíme dopravu pro vaši skupinu! 
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Teambuildingové aktivity 
 

 

NOVINKA !!! Motokáry ve Starém Městě   od  220 Kč/10 min 

NOVINKA !!! Úniková hra (exitgame UH)             od 1500 Kč/hodina/místnost 

NOVINKA !!! Lasergame UH    od 150 Kč/15 min = 1 hra/ osoba 

Plavba lodí po Baťově kanále dle trasy   od 600 Kč/os 

Varhanní koncert ve Velehradské bazilice      4500 Kč/akce 

Střelnice       od 400 Kč/os 

Projížďky na koních      od 350 Kč/hodina/os 

Půjčovna kol pro skupiny     od 490 Kč/kolo 

Vyhlídkové lety      od 1000 Kč/15 min/os 

Lety balónem       od 4000Kč/os 

OFF ROAD centrum Staré Město 

 

V okolí Modré se nachází široká síť cyklotras, kde lze uspořádat cykloturistiku po vinných 

stezkách, pěší turistiku po rozhlednách v okolí Salaš a Brdo.  

 

 

Zajištění hudební produkce 
 

 

Cimbálová muzika        od 6000 Kč 

DJ Chabičovský        od 5000 Kč 

Dětský rockový sbor – SVATÝ PLUK   od 12000 Kč 

Teachers       od 10000 Kč 
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Proč přijet?  

 
 Komfortní ubytování 

 Kvalitní slovácká kuchyně 

 Vinná stezka (degustační expozice 104 druhů vín) 

 Slivotéka (degustační expozice 72 druhů destilátů) 

 Pálenice s lihovarem 

 Muzeum vinařství 

 Vinotéka  

 Centrum slováckých tradic 

 Hustá síť cyklostezek, poutních cest a turistických tras 

 Archeoskanzen (unikátní velkomoravské sídliště) 

 Živá voda - vyhlídková trasa s Pratury 

 Terárium 

 Velehrad 

 Zajímavá nabídka doprovodných služeb 
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Storno podmínky  

 
30 – 16 dnů předem   50% ceny ubytování se snídaní z celého pobytu 

15 – 8 dnů předem   75% ceny ubytování se snídaní z celého pobytu 

7 – 1 den předem a ven příjezdu 100% ceny ubytování se snídaní z celého pobytu 

                    a ostatní objednané služby 

 

Bezplatně je tolerováno 10% nedojezdů 

 

 

 

 
KONTAKT 

 
SKANZEN MODRÁ 

HOTEL SKANZEN 

Modrá 227 

687 06 Velehrad  

e-mail: recepce@hotelskanzen.cz 

tel: +420 572 508 034 

 

www.skanzenmodra.cz 

www.hotelskanzen.cz 

www.cstskanzen.cz 

 

 

Nabídky na klíč 

Petra Cahelová 

Provozní hotelu 

e-mail: rezervace@hotelskanzen.cz 

GSM: +420 773 006 996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKANZEN Modrá s.r.o.  
IČO: 29373492  

DIČ: CZ29373492 

Zapsáno v OR u KS v Brně odd. C, vložka 76353 

Číslo účtu: 4200368326/6800    

IBAN: CZ5468000000004200368326 

SWIFT: VBOECZ2X 
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