
 

 

 

 

 
Děkujeme za Váš zájem o naše služby. 

 

 

 

 

CENÍK SLUŽEB  
(Platný od 1.8.2018) 

 

    FIREMNÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY 
JEDNODENNÍ AKCE 

 

PRONÁJEM /NABÍDKA SLUŽEB PODROBNOSTI SLUŽBY MNOŽSTVÍ 
CENA  
(bez DPH) 

konferenční sál 
kapacita až 50 osob, TV, video, 
plátno, WIFI 

Celodenní  
(12 h) 1 500 Kč 

1/2 dne (6 h) 1 000 Kč 

technické vybavení konf. sálu dataprojektor + PC, flipchart celodenní 500 Kč 

společenský sál stoly, židle, minibar 
celodenní 1 500 Kč 

1/2 dne 1 000 Kč 

obsluha  servírování oběda, obsluha hostů 1 hod. 125 Kč 

  

káva (konvice) 5 šálků 109 Kč 

čaj (konvice) 5 šálků 62 Kč 

chlebíček 1 ks 17 Kč 

zákusek 1 ks 10 Kč 

oběd (menu) polévka, hl. jídlo + nápoj zdarma 1 os. cca 140 Kč 

večeře  formou rautu 1 os. 260-390 Kč 

nápoje alkoholické i nealkoholické nápoje dle platného ceníku 

doprava (Mercedes 1+8) exkurze, restaurace apod. 1. hod 330 Kč 

 
Ceny vztahující se k seminářům, přednáškám či kurzům jsou uvedeny bez DPH. 
K seminářům a přednáškám lze připojit i ostatní služby jako jsou např. ubytování, exkurze, zajištění rautu, 
propagace, prezenční listiny aj. Ceny ostatních služeb jsou popsány dále. Ceny občerstvení, tj. obědů a rautů 
jsou orientační – cena je podle výběru jídel. 

    U vícedenních akcí lze dohodnout výhodnější ceny. Podrobnější informace o nabízených službách, 
výhodných pobytových balíčcích a rezervační formulář naleznete na internetových stránkách 
www.dvurcihovice.cz 
 
V našem zařízení zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců se ZPS, s využitím našich služeb mají PO nárok 
na náhradní plnění. 
 
Kontakt: 774 709 103; 385 724 006 
email: spejchar@cihovice.cz 
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  CENÍK SLUŽEB  
(Platný od 1.8.2018) 

 
SPOLEČENSKÉ AKCE 

RODINNÉ OSLAVY, SVATEBNÍ OSLAVY, FIREMNÍ VEČÍRKY 

 
PRONÁJEM /NABÍDKA SLUŽEB PODROBNOSTI SLUŽBY MNOŽSTVÍ 

CENA  
(s DPH) 

společenský sál - oslava 
kapacita cca 50 osob, bar, klavír, 
kuchyně, výčepní zařízení, venkovní 
terasa 

Celodenní  
(24 h) 2 600 Kč 

společenský sál - svatba 2 dny 5 000 Kč 

obřad v kapli sv. Anežky církevní/civilní 1 500 Kč/ 2 000 Kč 

svatební slavobrána/oblouk základní zdobení + běhoun 1 den 600 Kč 

obsluha  obsluha hostů, příprava rautu apod. 1 hod. 150 Kč 

oběd (menu) polévka, hl. jídlo + nápoj zdarma 1 os. Cca 160 Kč 

večeře, občerstvení formou rautu 1 os. 300 - 450 Kč 

nápoje alkoholické i nealkoholické nápoje dle platného ceníku 

venkovní gril na dřevěné uhlí, ohniště vč. opékacích jehel   200 Kč 

gril s pohonem  určený pro grilování selat apod.   500 Kč 

dřevo ke grilu     200 Kč 

úklid po akci úklid prostorů, kuchyňky, nádobí   700 Kč 

doprava (Mercedes 1+8) exkurze, restaurace apod. 1. hod 400 Kč 

    Ceny vztahující se ke společenským akcím, rodinným oslavám a svatebním oslavám jsou uvedeny s DPH. 
Ke společenským akcím lze připojit i ostatní služby jako jsou např. ubytování, exkurze, zajištění rautu, 
zapůjčení společenských her, venkovní pípy, párty stanů, zahradního nábytku, venkovního pódia, ohřívací mísy 
aj. U vícedenních akcí lze dohodnout výhodnější ceny. 
 

OSTATNÍ SLUŽBY 
 

PRONÁJEM /NABÍDKA SLUŽEB PODROBNOSTI SLUŽBY MNOŽSTVÍ CENA 

fotbalové hřiště vedle Špejcharu   

v ceně ubytování/pronájmu 

malé dětské hřiště s trampolínou ve dvoře 

společenské hry 

petangue 

pinpong 

kroquet 

míče 

stolní společenské hry 



 

 

 

 

 
Děkujeme za Váš zájem o naše služby. 

 

 

aparatura mix.pult, zesilovač, reproduktory 
 

900 Kč 

párty stany 
nůžkové stany 3x3m (cena platí 
pouze k pronájmu sálu) 1 ks 300 Kč 

elektrické ohřívače jídla - chafing (cena platí pouze k pronájmu sálu) 2 ks 400 Kč 

letní kino dataprojektor + PC   350 Kč 

zapůjčení potahů na židle svatební potahy - bílé 1 ks 30 Kč 

zapůjčení svatebních ubrusů bílé - velké 1 ks 60 kč 

zapůjčení ubrusů  bílé – malé, barevné 1 ks 30 Kč 

organizace exkurzí 

Domov sv. Anežky, Domov sv. 
Kateřiny, Domovy KLAS, Jihočeské 
zemědělské muzeum, BPS 
Jarošovice, Kompostárna Jarošovice, 
aj. 

dle domluvy 

exkurze Dvora Čihovice pro MŠ, ZŠ exkurze + výtvarné dílny 30 Kč/ os. + 20 Kč/os. 

doprava (Mercedes 1+8) exkurze, restaurace aj. 1 hod. 400 Kč 

plánování zážitků, odborný výklad o 
historii Dvora Čihovice a okolních 
kulturních a přírodních památkách 

      

      

      

    Podrobnější informace o nabízených službách, výhodných pobytových balíčcích a rezervační formulář 
naleznete na internetových stránkách www.dvurcihovice.cz 

    Všechny uvedené ceny jsou orientační, ceny se odvíjejí od individuálních požadavků zákazníků. 

    V našem zařízení zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců se ZPS, s využitím našich služeb mají PO nárok 
na náhradní plnění. 

 
Kontakt: 774 709 103; 385 724 006 

 

  email: spejchar@cihovice.cz 
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 CENÍK SLUŽEB  
(Platný od 1.8.2018) 

 

UBYTOVÁNÍ 
 

PRONÁJEM /NABÍDKA SLUŽEB PODROBNOSTI SLUŽBY MNOŽSTVÍ CENA 

1x 4lůžkový pokoj ubytování ve Špejcharu 1 lůžko/1 noc 300 Kč 

2x 2lůžkový pokoj ubytování ve Špejcharu 1 lůžko/1 noc 300 Kč 

3x 3lůžkový pokoj ubytování ve dvoře 1 lůžko/1 noc 300 Kč 

1x apartmán (2x 3lůžkový pokoj) ubytování ve dvoře 1 lůžko/1 noc 300 Kč 

ubytování poslušného domácího 
mazlíčka   1 noc 150 Kč 

    Podkrovní pokoje mají společné sociální zařízení a kuchyňku, k dispozici terasa, gril, hry aj (více v ceníku 
ostatních služeb). Snídaně formou švédských stolů pouze pro skupiny 10 a více osob. 

Zvýhodněné ceny pro děti: Děti do 12 let za ½ ceny a děti do 3 let zdarma. 

 

Podrobnější informace o nabízených službách, výhodných pobytových balíčcích a rezervační formulář 
naleznete na internetových stránkách www.dvurcihovice.cz 

    Všechny uvedené ceny jsou orientační, ceny se odvíjejí od individuálních požadavků zákazníků. 

    V našem zařízení zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců se ZPS, s využitím našich služeb mají PO 
nárok na náhradní plnění. 

 
Kontakt: 774 709 103; 385 724 006 

   email: spejchar@cihovice.cz 
  

    

     


