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CENTRUM BABYLON • WELLNESS HOTEL BABYLON

KONGRES
& EVENT

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi představit Vám nabídku služeb největšího mimopražského kongresového centra 
v České republice. CENTRUM BABYLON je již mnoho let hostitelem významných společenských, 
vzdělávacích i rodinných akcí. K tomu slouží rozsáhlá nabídka sálů a salónků s variabilním 
uspořádáním a s kapacitou od 10 do 1 000 míst. Prostory jsou plně vybaveny špičkovým 
technickým zázemím. Samozřejmostí je rovněž zajištění gastronomických služeb a cateringu 
pro akce všech typů a rozměrů. 

Největší předností komplexu jsou služby pod jednou střechou. Jsme dokonale připraveni 
na pořádání vícedenních akcí. V těsné blízkosti kongresových prostor se nachází komfortní 
4* WELLNESS HOTEL BABYLON pro více než 1 000 hostů, velkokapacitní wellness, Aquapark, 
Laser game a další možnosti vyžití. To vše na jednom místě. Protože víme, že stejnou péči 
a pozornost si zaslouží rodinná oslava či svatba stejně jako konference nebo mezinárodní 
kongres, můžete se spolehnout, že o Vaši akci bude pečlivě a do detailu postaráno. 

Na následujících stranách se můžete blíže seznámit se spektrem nejoblíbenějších eventových 
služeb a akcí, jejichž kvalitu si na vlastní kůži ověřily stovky klientů.

Na viděnou se těší

obchodní ředitel CENTRA BABYLON

www.centrumbabylon.cz
www.hotelbabylon.cz
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KONGRESOVÉ
A SPOLEČENSKÉ 
PROSTORY
Eventové zázemí CENTRA BABYLON umožňuje pořádat pod jednou střechou setkání velkého 
počtu lidí, aniž by se přitom cítili stísněně. Zároveň skýtá možnost využít útulného prostředí 
salónků nebo restauračních prostor k organizaci menších či neformálních setkání. 

Komplex nabízí více než 20 prostorných sálů, salónků a dalších prostor s kapacitou od 10 do 1 000 
osob. Všechny konferenční prostory jsou plně technicky vybaveny a ve všech našich prostorách 
umíme zajistit cateringové služby a doprovodný program pro Váš úspěšný event.
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LEGENDA

Wi-Fi

theater school restaurant u-shape block congress

theater school restaurant u-shape block congresstheater school restaurant u-shape block congress

uspořádání sálů a salónků:

piktogramy:

divadelní školní restaurační

do „U“ kongresové

klimatizace zvukový systém projektor

přístup z vozu Wi-Fi připojení patro

denní světlo

theater school restaurant u-shape block congressblok
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PŘEHLED PROSTOR
MÍSTNOST m2

USPOŘÁDÁNÍ

theater
scho

ol
restaurant

u-shap
e

blo
ck

cong
ress

theater
scho

ol
restaurant

u-shap
e

blo
ck

cong
ress

theater
scho

ol
restaurant

u-shap
e

blo
ck

cong
ress

theater
scho

ol
restaurant

u-shap
e

blo
ck

cong
ress

theater
scho

ol
restaurant

u-shap
e

blo
ck

cong
ress

theater
scho

ol
restaurant

u-shap
e

blo
ck

cong
ress

Sál EXPO 1 015 1 000 400 600 500

Kongresový sál 322 250 160 200 120

Konferenční sál 330 300 150 200 70 200

Konferenční salónek č. 1
Alfons Mucha

150 100 58 80 36 64

Konferenční salónek č. 2
Jan Zrzavý

46 24 12 20 10 12

Konferenční salónek č. 3
Josef Mánes

85 63 36 44 26 40

Konferenční salónek č. 4
Mikoláš Aleš

145 74 40 68 26 40

Konferenční salónek č. 5
Emil Filla

45 30 18 28 12 24

Hotelový salónek č. 1 
Johann Liebieg

68 20

Hotelový salónek č. 2 
Kateřina z Redernu

40 10

Hotelový salónek č. 3 
Ferdinand Porsche

40 10

Hotelový salónek č. 4
Vlasta Burian

40 10

Hotelový salónek č. 5 
Karel Hubáček

40 10

Business č. 27 100 70 40 40

Business č. 33 115 90 60 40

Gold Club 615 240

Sluneční terasa 1 890 1 500 600

Zámecké sklepení 570 300

Moravská vinárna 141 50

Valašský šenk 111 59

Restaurace Atrium 226 176

Banketový sál 470 250 250

Diskotéka 300 110/400 
stání -11-
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CENTRUM BABYLON disponuje třemi velkými sály: sálem EXPO, Kongresovým a Konferenč-
ním sálem. Prostory mají rozdílnou kapacitu (až 1 000 osob) a jsou určeny pro pořádání kongresů, 
veletrhů, plesů, koncertů a akcí podobného charakteru.

SÁLY
-13-
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Sál EXPO je naším největším prostorem. Je hojně využíván k pořádání plesů, kongre-
sů, přehlídek, koncertů i divadelních představení. Jeho nespornou výhodou je možnost 
umístit do sálu i rozměrné objekty, jako je například automobil, proto se hodí i k pořá-
dání veletrhů. Sál disponuje vlastním barem, velkým pódiem s hlavním plátnem a čtyřmi 
dalšími zavěšenými plátny určenými k projekci. Součástí sálu je buňka pro televizní štáb, 
3 oddělitelné šatny pro účinkující (jednotlivě uzamykatelné) a 1 uzamykatelný sklad.

• orientační cena: 3 300 Kč / hod.

theater school restaurant u-shape block congressaž 1 000 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 600 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 400 osob

Wi-Fi • velikost: 1 015 m2

EXPO

theater school restaurant u-shape block congressaž 500 osob
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KONGRESOVÝ SÁL 
Kongresový sál patří k nově vybudovanému kongresovému zázemí, které je určené 
tuzemské i zahraniční firemní klientele. Součástí sálu je tlumočnická kabina. Dále k sálu 
patří dvě uzamykatelné šatny. Kapacitu lze navýšit o dalších 5 kongresových salónků, 
které se nacházejí v těsné blízkosti, a dohromady tak tvoří malé oddělené kongresové 
centrum.

• orientační cena: 3 500 Kč / hod.

theater school restaurant u-shape block congressaž 250 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 200 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 160 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 120 osob

Wi-Fi • velikost: 322 m2 -17-
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KONFERENČNÍ SÁL 
Prostor je vhodný pro pořádání různých typů akcí - od firemního setkání přes konfe-
rence, až po další společenské akce, jako jsou například menší nadační či maturitní 
plesy. Konferenční sál se nachází hned u hlavního vchodu do Centra, což je velkou 
výhodou především u pořádání akcí místního charakteru.

• orientační cena: 2 200 Kč / hod.

theater school restaurant u-shape block congressaž 300 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 200 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 150 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 200 osob

Wi-Fi • velikost: 330 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 70 osob
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KONFERENČNÍ 
SALÓNKY
Pět konferenčních salónků s kapacitou 10–100 osob se nachází v těsné blízkosti Kon-
gresového sálu. Prostor, který jednotlivé salónky a sál spojuje, lze využít jako jakési foyer. Do-
hromady tvoří malé oddělené kongresové centrum, které je ideálním místem pro uspořádá-
ní konference, kdy pořadatelé ocení společné úvodní a závěrečné setkání v Kongresovém sále 
a zároveň možnost tematicky různorodých, oddělených workshopů v jednotlivých salóncích. 
Konferenční salónky lze pronajmout i jednotlivě. Díky přítomnosti denního světla jsou vyhledáva-
ným místem pro pořádání školení a workshopů.

-21-
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• orientační cena: 1 150 Kč / hod.Wi-Fi • velikost: 150 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 100 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 80 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 58 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 64 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 36 osob

KONFERENČNÍ SALÓNEK Č. 1
„ALFONS MUCHA“
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• orientační cena: 650 Kč / hod.• velikost: 46 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 24 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 20 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 12 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 12 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 10 osob

Tento salónek disponuje zadním vchodem, který je často využíván VIP klientelou.

KONFERENČNÍ SALÓNEK Č. 2
„JAN ZRZAVÝ“

-25-
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• orientační cena: 650 Kč / hod.Wi-Fi • velikost: 85 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 63 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 44 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 36 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 26 osob

KONFERENČNÍ SALÓNEK Č. 3
„JOSEF MÁNES“

theater school restaurant u-shape block congressaž 40 osob
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• orientační cena: 1 150 Kč / hod.Wi-Fi • velikost: 145 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 74 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 68 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 40 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 40 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 26 osob

KONFERENČNÍ SALÓNEK Č. 4
„MIKOLÁŠ ALEŠ“
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• orientační cena: 600 Kč / hod.Wi-Fi • velikost: 45 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 30 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 28 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 18 osob
theater school restaurant u-shape block congressaž 24 osob

theater school restaurant u-shape block congressaž 12 osob

KONFERENČNÍ SALÓNEK Č. 5
„EMIL FILLA“
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HOTELOVÉ 
SALÓNKY
Hotelové salónky s nízkou kapacitou avšak širokým spektrem využití. 

V salóncích se pořádají zasedání, kurzy, školení, ale i komorní setkání či romantické večeře. 
Výhodou každého salónku je vlastní sociální zařízení s malým kuchyňským koutem.
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• orientační cena: 450 Kč / hod.• velikost: 68 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 20 osob

Wi-Fi

HOTELOVÝ SALÓNEK Č. 1
„JOHANN LIEBIEG“
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HOTELOVÝ SALÓNEK Č. 2
„KATEŘINA Z REDERNU“

• orientační cena: 450 Kč / hod.• velikost: 40 m2

theater school restaurant u-shape block congressaž 10 osob

Wi-Fi -37-
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• orientační cena: 450 Kč / hod.• velikost: 40 m2
Wi-Fi

HOTELOVÝ SALÓNEK Č. 3
„FERDINAND PORSCHE“

theater school restaurant u-shape block congressaž 10 osob
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• orientační cena: 450 Kč / hod.• velikost: 40 m2
Wi-Fi

HOTELOVÝ SALÓNEK Č. 4
„VLASTA BURIAN“

theater school restaurant u-shape block congressaž 12 osob
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• orientační cena: 450 Kč / hod.• velikost: 40 m2
Wi-Fi

HOTELOVÝ SALÓNEK Č. 5
„KAREL HUBÁČEK“

theater school restaurant u-shape block congressaž 10 osob
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Business centrum • Gold Club • Sluneční terasa • Zámecké sklepení • Moravská vinárna • 

Valašský šenk • Diskotéka

DALŠÍ 
PROSTORY
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Business č. 27 a Business č. 33 jsou posluchárny určené především k firemním školením. 
Jejich výhodou je vlastní vstup přímo z ulice.

orientační cena:

600 Kč / hod.

600 Kč / hod.

theater school restaurant u-shape block congresstheater school restaurant u-shape block congress

Wi-Fi

velikost:

100 m2

115 m2

BUSINESS CENTRUM

theater school restaurant u-shape block congress

Business č. 27:
až 70 osob

Business č. 33:
až 90 osob

Business č. 27:

Business č. 33:

Business č. 27:
až 40 osob

Business č. 33:
až 60 osob

Business č. 27:
až 40 osob

Business č. 33:
až 40 osob
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Originální prostor, který je ideální zejména pro pořádání firemních večírků. 
Kromě dostatku prostoru k posezení i tanci disponuje vlastním barem, šatnou, biliar-
dem, ruletou a stoly pro hry Blackjack a Gotes. Přímo z Gold Clubu je umožněn vstup 
na rozsáhlou terasu s kapacitou až 1 500 osob, jejíž součástí je krytý zikkurat. Terasa je 
skvělým místem pro grilování, koncert či diskotéku pod širým nebem nebo třeba oh-
ňovou show.

orientační cena:

3 500 Kč / hod.

2  500 Kč / hod.

theater school restaurant u-shape block congress

velikost:

615 m2

1 890 m2

GOLD CLUB,
SLUNEČNÍ TERASA

GOLD CLUB:

SLUNEČNÍ TERASA:

theater school restaurant u-shape block congress

Wi-Fi
(GOLD CLUB)

SLUNEČNÍ TERASA:
až 1 500 osob

GOLD CLUB:
až 240 osob

SLUNEČNÍ TERASA:
až 600 osob
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ZÁMECKÉ SKLEPENÍ
Tematický prostor vhodný pro netradiční posezení a večírky. 
Dispozičně rozdělený na pravou a levou část. Každá z nich s kapacitou 150 osob. 
V případě potřeby lze propojit. Pro větší skupiny doporučujeme rozšířit ještě 
o Moravskou vinárnu a Valašský šenk.

• orientační cena: 2 400 Kč / hod.

theater school restaurant u-shape block congressaž 300 osob

Wi-Fi • velikost: 570 m2 -51-
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MORAVSKÁ VINÁRNA: jedinečný prostor navozující atmosféru pravého moravského 
sklípku poskytuje klid a soukromí. Je vhodný pro setkávání méně početných skupin. 
Jako doprovodný program doporučujeme zvolit ochutnávku vín a cimbálovou muziku. 
Kapacitu je možné navýšit propojením s Valašským šenkem a Zámeckým sklepením. 
Prostor disponuje vlastním barem. 

VALAŠSKÝ ŠENK: prostor vhodný k podávání večeří uzavřené společnosti. Doporučuje-
me propojení s Moravskou vinárnou.

orientační cena:

1 000 Kč / hod.

1 000 Kč / hod.

velikost:

141 m2

111 m2

MORAVSKÁ VINÁRNA,
VALAŠSKÝ ŠENK

MORAVSKÁ VINÁRNA:

VALAŠSKÝ ŠENK:

theater school restaurant u-shape block congress

Wi-Fi

MORAVSKÁ VINÁRNA:
až 50 osob

theater school restaurant u-shape block congress

VALAŠSKÝ ŠENK:
až 59 osob
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BANKETOVÝ SÁL - díky vhodnému umístění sálu hned vedle restaurace Atrium je Ban-
ketový sál často využíván při větším počtu hotelových hostí pro rozšíření prostor snída-
ní a večeří. I tento sál je však k dispozici samostatně pro organizaci firemních prezen-
tací, školení či kurzů.

RESTAURACE ATRIUM - prostor, který je zároveň centrem celého hotelu, je určen pro 
snídaně a večeře ubytovaných hotelových hostů. Atriovou restauraci je rovněž možné 
využít pro uspořádání eventu v netradičních prostorách.

orientační cena:

2 000 Kč / hod.

2 000 Kč / hod.

velikost:

470 m2

226 m2

BANKETOVÝ SÁL, 
RESTAURACE ATRIUM

BANKETOVÝ SÁL:

RESTAURACE ATRIUM:Wi-Fi -55-

RESTAURACE 
ATRIUM

theater school restaurant u-shape block congress

BANKETOVÝ SÁL:
až 250 osob

RESTAURACE ATRIUM:
až 176 osob

BANKETOVÝ SÁL:
až 250 osob

theater school restaurant u-shape block congress

zpět na obsah



DISKOTÉKA
Diskotéka se nachází přímo u hlavního vchodu do zábavní části CENTRA BABYLON. 
Prostory jsou vhodné pro uzavřené obchodní akce, teambuilding, hudební či taneční 
představení apod. Diskotéka je vybavena moderní DMX světelnou technikou, DJ pul-
tem, třemi bary, zázemím pro účinkující i VIP salónkem s vlastním barem.

• orientační cena: 30 000 Kč / den

theater school restaurant u-shape block congress

až 110 osob - sezení 
až 400 osob - stání

Wi-Fi • velikost: 300 m2 -57-
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CENÍK
Místnost Cena / hod.

Sál EXPO 3 300

Kongresový sál 3 500

Konferenční sál 2 200

Konferenční salónek č. 1 - Alfons Mucha 1 150

Konferenční salónek č. 2 - Jan Zrzavý 650

Konferenční salónek č. 3 - Josef Mánes 650

Konferenční salónek č. 4 - Mikoláš Aleš 1 150

Konferenční salónek č. 5 - Emil Filla 600

Hotelový salónek č. 1 - Johann Liebieg 450

Hotelový salónek č. 2 - Kateřina Z Redernu 450

Hotelový salónek č. 3 - Ferdinand Porsche 450

Hotelový salónek č. 4 - Vlasta Burian 450

Hotelový salónek č. 5 - Karel Hubáček 450

Business č. 27 600

Business č. 33 600

Gold Club 3 500

Sluneční terasa 2 500

Zámecké sklepení 2 400

Moravská vinárna 1 000

Valašský šenk 1 000

Banketový sál 2 000

Restaurace Atrium 2 000

Diskotéka 3 000

*Cena v Kč bez DPH / hod. 
S konkrétní poptávkou se prosím obracejte na obchod@centrumbabylon.cz -59-

zpět na obsah
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EVENTY
V CENTRU BABYLON najdete zázemí pro téměř jakoukoliv akci. Sály je možno využít pro kon-
ference, školení, teambuildingy, plesy, svatby a další společenské události.

-61-
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KONFERENCE
Dobře rozumíme potřebám nejpočetnějších 
skupin. I nejnáročnější klienty zaujme nabídka 
eventových prostor s velkorysou kapacitou od 
10 až do 1 000 osob. Zajistíme kompletní rea-
lizaci akce spočívající v přípravě sálu, zvukové 
a osvětlovací techniky i akreditačních a recepč-
ních služeb. Na přání se postaráme o výzdobu 
sálu a zajištění služeb fotografa či kameramana.

• sály s kapacitou až 1 000 osob
• audiovizuální technika
• catering
• akreditační a recepční služby
• fotograf a kameraman
• komfortní ubytování až pro 1 000 osob
• parkování v krytém domě s kapacitou až 450 míst
• stání pro autobusy

Víme, že pořádání konference s desítkami nebo stovkami účastníků je náročné a vyžaduje 
především zkušenosti. 
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ŠKOLENÍ
Víme, že klíčem k úspěchu akce je prostor, 
v němž se účastníci musí cítit příjemně a uvol-
něně. S ohledem na charakter programu a po-
čet účastníků navrhneme místo, které bude 
prostorné a zároveň útulné. Pro tyto potřeby 
nabízíme sály s kapacitou od 10 do 1 000 osob 
vybavené audiovizuální technikou.

• sály a salónky s kapacitou od 10 do 1 000 
osob

• audiovizuální technika
• catering 
• komfortní ubytování až pro 1 000 osob
• parkování v krytém domě s kapacitou až 450 

míst

Setkání odborné veřejnosti, vzdělávací kurzy pro zaměstnance a firemní školení pomáhají 
podpořit kariérní růst zaměstnanců i vztahy s obchodními partnery. 
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TEAMBUILDING
Spolu s týmem koordinátorů vám pomůžeme vy-
tvořit teambuilding, který bude přínosný a záro-
veň přirozený a zábavný pro všechny účastníky.

• spektrum atrakcí a originálních programů
• stylové prostory s kapacitou od 10 do 1 000 

osob 

• catering
• komfortní ubytování až pro 1 000 osob
• wellness služby
• parkování v krytém domě s kapacitou až 450 

míst

Nevšední zážitky a budování týmové spolupráce posiluje vztahy na pracovišti, které 
jsou důležité pro zdravé fungování firmy. 
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PLES

Na přání se postaráme o výzdobu sálu a zajiště-
ní služeb fotografa a kameramana.
• prostorné sály až pro 1 000 osob 
• catering
• taneční vystoupení, fotokoutek a další dopro-

vodné programy

• hudba a moderace 
• fotograf a kameraman
• audiovizuální technika
• komfortní ubytování až pro 1 000 osob
• parkování v krytém domě s kapacitou až 450 

míst

Mnoholeté zkušenosti s pořádáním společenských akcí a stovky spokojených klientů 
z řad firem, zájmových organizací a školních zařízení jsou zárukou, že i Vaše akce pod 
naší střechou bude úspěšná. 
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SVATBA
Své „ano“ si řeknete ve stylových prostorách 
4* hotelu, ke svatební hostině a tanci poslouží 
restaurace, letní terasa nebo některý z mnoha 
eventových prostor. O výzdobu se postará tým 
našich koordinátorů, slavnostní menu sestaví 

zkušený šéfkuchař a k tanci zahraje námi osvěd-
čená kapela. Postaráme se o dokonalý průběh 
svatebního dne, jeho podoba však bude zcela 
ve Vašich rukách.

Svatba patří k nejromantičtějším okamžikům života. Pomůžeme Vám připravit tuto nezapome-
nutelnou událost a zorganizovat ji do nejmenších detailů.
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CATERING
Naším cílem je plnit Vaše očekávání a zároveň respektovat možnosti Vašeho budgetu.
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COFFEE BREAK 
Občerstvení, které je podáváno o přestávkách při seminářích, školeních, prezentacích, před-
náškách a dalších akcích, Vám jistě dodá potřebnou energii pro další část programu.

V rámci coffee breaku podáváme kávu, čaj a ne-
alkoholické nápoje, slaný snack v podobě chle-
bíčků, bagetek, sendvičů apod. Dále nabízíme 

sladký snack s pestrou nabídkou koláčů, řezů, 
závinů, … 
Nechybí ani přísun energie ve formě ovoce.
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COFFEE BREAK 
NABÍDKA NÁPOJŮ A DROBNÉHO OBČERSTVENÍ

NÁPOJE
Džbán s vodou a citronem 1 l 30 Kč
Minerální voda bonaqua 0,25 l 30 Kč
Káva Nescafé + mléko 30 Kč
Čaj Teekanne různé druhy 30 Kč
Cappy juice 0,25 l 35 Kč
Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,33 l 40 Kč

SLANÝ SNACK
Šunkový chlebíček s pochoutkovým salátem 30 Kč
Sýrový chlebíček s máslem 27 Kč
Rajčatový chlebíček s tvarohem 20 Kč
Sendvič se šunkou a sýrem 50 Kč
Mini bagetka se šunkou a sýrem 40 Kč
Bageta Caprese 70 Kč
Bageta šestizrnná Caprese 80 Kč
Bageta se šunkou a vejcem 75 Kč
Bageta šestizrnná se šunkou a vejcem 85 Kč
Bageta sýrová 85 Kč
Bageta šestizrnná sýrová 95 Kč
Bageta s kuřecími řízečky 100 Kč
Bageta šestizrnná s kuřecími řízečky 110 Kč
Šnek z listového těsta à la pizza 10 Kč
Zeleninové crudité s koprovým dipem 400 g 75 Kč

SLADKÝ SNACK
Koláček (tvaroh / mák / meruňka / ořechy / povidla) 10 Kč
Bábovka mramorovaná 10 Kč
Jablečný závin 20 Kč
Tvarohový závin 25 Kč
Pohár mini (banán / jahoda / tiramisu) 15 Kč
Jahodový řez 15 Kč
Meruňkový řez 20 Kč
Kokosový řez 20 Kč
Nugátový řez 20 Kč
Tiramisu řez 20 Kč
Pařížský řez 20 Kč
Malinový řez 20 Kč
Míša řez 23 Kč
Mrkvový řez s mascarpone a bílou čokoládou 25 Kč
Ovocný salát 1,3 kg 185 Kč
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BOWLING MENU
Finger food a kanapky, teplý snack, saláty, sladký snack a samozřejmě nabídka pečiva. Ideální pro 
posezení ve Valašském šenku a Moravské vinárně.

Občerstvení vhodné nejen jako chuťovka k bowlingu, ale i pro večírky a společenské akce 
s menším počtem účastníků (10–100 osob). 
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BOWLING MENU
STUDENÁ NABÍDKA & FINGERFOOD
Kanapka s klobásou   10 Kč
Kanapka sýrová   10 Kč
Nachos 50 g 15 Kč
Nachos 50 g se salsou Cruda (paprika, rajčata, feferonky, 
koření, rajský protlak) 40 Kč
Tvarohová pomazánka 50 g 15 Kč
Salámová pomazánka 50 g 20 Kč
Plněná brambora s tvarohem a koriandrem 25 Kč 
Kachní paštika 120 g (min. 20 porcí)               40 Kč
Parmská šunka se sušenými švestkami 50 g 60 Kč
Tatarák z lososa 50 g        130 Kč
Tatarský biftek 100 g + topinka, česnek             145 Kč
Nakládaný hermelín 100 g 95 Kč
Vepřové mini řízečky 1 kg        550 Kč
Kuřecí mini řízečky 1 kg        600 Kč
Mísa uzeninový mix 1,2 kg 650 Kč
Mísa sýrový mix 1 kg        660 Kč

SALÁTY
Baby mozzarella s cherry rajčátky a pestem 50 g 40 Kč
Salát Coleslaw 100 g 15 Kč 
Salát Caesar s kuřecím masem 250 g         140 Kč
Zeleninový salát s tuňákem 350 g    130 Kč

SLANÝ SNACK - TEPLÝ
Kuřecí stehýnka v pikantní marinádě 100 g 50 Kč 
Grilovaná krkovice 100 g 50 Kč
Grilovaná zelenina se žampiony 200 g 80 Kč
Grilovaná žebra 500 g 160 Kč
Classic burger 100 g 90 Kč

SLADKÝ SNACK 
Koláček svatební makový 10 Kč
Koláček svatební ořechový 10 Kč
Koláček svatební povidlový 10 Kč
Jablečný závin 20 Kč
Cappuccino řez mini   5 Kč
Malinový řez mini 10 Kč
Pohár mini (banán/jahoda/tiramisu) 15 Kč
Ovocný salát 1,3 kg        185 Kč

Kompletní nabídka je součástí banketní mapy.
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SERVÍROVANÉ MENU
Nabízíme menu v hodnotě od 150 do 800 ko-
run. Dle zvolené částky se odvíjí i složení a po-
čet chodů. Servírované menu lze objednat také 

jako večeři. V takovém případě doporučuje-
me vyzkoušet i některé z našich degustačních 
menu.

Servírované, zpravidla jednotné menu je ideální volbou oběda pro účastníky školení, worksho-
pů a konferencí. 
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SERVÍROVANÉ MENU
150 Kč 

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše

200 Kč 
Hovězí vývar s játrovou rýží

150 g Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, brusinkový terčík
Meruňkový řez

300 Kč
Domácí pizza chléb, rajčatová salsa s bazalkou, česnekem 

a olivovým olejem
Žampionový krém

200 g Zapečené kuřecí maso s rajčaty a  mozzarellou, šťouchané brambory
Řez s lesním ovocem a šlehačkou

400 Kč
80 g Vepřová panenka pečená na francouzský způsob s jarním salátem 

a sušeným rajčetem
Bramborový krém s koprem a sázeným vejcem

150 g Vepřová krkovice na tymiánu se salátem z červené řepy 
a omáčkou demi-glace
Panna cotta s ovocem

500 Kč 
50 g Lososový tataráček s estragonem a limetkovou šťávou, toast

Brokolicový krém s parmazánem
200 g Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, mačkané brambory 

s rozmarýnem
Lívance s jahodovou omáčkou a citrónovým tvarohem

800 Kč
75 g Kachní prsíčka s hruškou marinovanou ve víně a medu

Tomatová polévka s creme fraiche
100 g Filátka z krůtího steaku s listovým špenátem a sýrem mozzarella

200 g Hovězí svíčková s omáčkou demi-glace, 
zapečené bramborové pusinky

Palačinka se švestkovými povidly a mákem

Vzorová MENU

Vzorové degustační menu 700 Kč
Carpaccio z pravé svíčkové s rukolovým salátem a bazalkovým pestem 

Špenátový krém se slaninovým chipsem 
Lososový karbanátek s chilli, koriandrem a jarním salátem 

dochuceným balsamicem a medem 
Kachní prsa pečená na rozmarýnu se švestkovou omáčkou 

a mačkanými brambory 
Krupicové flameri s creme fraiche, vanilkovým luskem 

a  jahodovou omáčkou 
Frankovka rosé, Michlovský -85-
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BUFET
Bufet se vždy skládá z předkrmů, polévky, výběru z několika hlavních jídel, salátů a moučníků včet-
ně čerstvého ovoce. Plnou nabídku jídla garantujeme po dobu dvou hodin.

Vhodná forma oběda nebo večeře pro menší kolektivy. 
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Předkrmy
Studené obložené mísy sýrové a uzeninové

Salát Caprese s bazalkovým pestem

Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a játrovými knedlíčky

Hlavní chody
Grilovaný losos na tymiánu s citrónem

Kuřecí směs Indonésie
Hovězí svíčková na smetaně

Medailonky z vepřové panenky na česneku a rozmarýnu
Špagety Carbonara s parmazánem

Dušená brokolice na másle s bylinkovým máslem

Saláty
Salát Coleslaw
Salát šopský

Přílohy
Mačkané brambory s cibulkou

Houskové knedlíky
Dušená rýže

Smažené bramborové hranolky
Bramboráčky

Pečivo

Dezerty
Tvarohový koláč
Pudink s ovocem

Ovoce
Hrušky

Hroznové víno

Kondimenty
Olivový olej

Bylinkový dresing
Tatarská omáčka 

Kečup

Vzorový bufet
299 Kč

BUFET
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RAUT
Připravíme Vám pestrou nabídku jídel napříč 
celým sortimentem, od studeného bufetu přes 
teplou kuchyni a saláty až po lahodné mouční-

ky. Skladba rautu se odvíjí od částky připadající 
na jednoho účastníka. Raut je možné objednat 
od 50 osob.

K slavnostnímu zakončení akcí, k plesu či galavečeru neodmyslitelně patří raut.
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Studený bufet
150 g Husí paštika 20 porcí

100 g Tatarský biftek z pravé svíčkové 
15 porcí

Kuřecí mini řízečky 1 kg
Vepřové mini řízečky 1 kg

50 g Cukrový meloun s parmskou šunkou 
20 porcí

Teplá kuchyně
100 g Grilovaný candát 20 porcí

100 g Kuřecí lízátka v medovém přelivu 
20 porcí

100 g Grilovaná vepřová krkovička 20 porcí
200 g Penne se sušenými rajčaty a olivami 

20 porcí

Přílohy
200 g Míchaná zelenina na bylinkovém másle 

20 porcí
100 g Gratinovaná cherry rajčátka 20 porcí

250 g Zapečené brambory se smetanou 
20 porcí

Saláty
250 g Salát Caesar s kuřecím masem 

a česnekovými krutony 15 porcí
300 g Řecký salát s olivami 15 porcí
100 g Salát zelný s mrkví 15 porcí

Dressingy
Francouzský dressing 10 porcí
Bylinkový dressing 10 porcí
Jogurtový dressing 10 porcí

Moučníky a dezerty
Tiramisu 30 ks

Cappuccino řez 35 ks
Flameri s lesním ovocem 35 ks

Pečivo
Mini kaiserka 25 ks

Maková banketka 50 ks
Bavorské pečivo 25 ks

Vzorový raut
300 Kč (kalkulováno na 50 osob)

RAUT
Studená nabídka

100 g Plněný hermelín šunkový 10 porcí
100 g Plněný hermelín bylinkový 10 porcí

1kg Mix smažených řízečků 10 porcí
60 g Studený roastbeef 30 porcí

100 g Tatarák z pravé svíčkové s topinkami 30 porcí
50 g Parmská šunka se sušenými rajčaty 

a mozzarellou 20 porcí
50 g Domácí kachní paštika s brusinkami 40 porcí

50 g Domácí paštika pečená s jatýrky 40 porcí
100 g Kuřecí stehýnka v pikantní marinádě 

s bylinkami 30 porcí

Teplá nabídka
500 g Grilovaná žebra v medové marinádě 10 porcí

100 g Pečený filet Mahi Mahi 30 porcí
100 g Grilovaný kuřecí steak 40 porcí
100 g Pikantní hovězí guláš 30 porcí

Dranžírované maso
 Uzená vepřová kýta od kosti cca 13 kg 2 porce
+ kondimenty (hořčice, kečup, křen, sterilované 

cibulky, okurky, feferonky + chléb)

Přílohy
250 g Rýže Basmati 30 porcí

250 g Pečená zelenina se žampiony 25 porcí
200 g Brambora pečená s tvarohem a koriandrem 

20 porcí

Saláty
300 g Salát řecký s olivami 10 porcí
400 g Salát Waldorf s ořechy, jablky 
a jogurtovým dresingem 10 porcí

100 g Salát Coleslaw 30 porcí

Dressingy
50 g Salsa Pico de Gallo 25 porcí

Vinný dressing 20 porcí
Jogurtový dressing 20 porcí

Olivový olej 0,5 l
Ocet balsamico cream 0,5 l

Moučníky a dezerty
Pohárek smetanový banánový 50 ks
Pohárek smetanový jahodový 50 ks

Pohárek smetanový kiwi 50 ks
Pohárek tiramisu krém 50 ks

Věneček žloutkový mini 100 ks
Malinový řez mini 40 ks

Pečivo

Vzorový raut
500 Kč (kalkulováno na 100 osob)

Kompletní nabídka je součástí 
banketní mapy.
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Centrum Babylon nabízí hned několik restaurací orientovaných na mezinárodní kuchyni. Od tradiční 
české kuchyně přes italskou až po pravé americké burgery. Nechybí ani stylová kavárna s nabídkou 
domácích dezertů. Posedět s přáteli či obchodními partnery u dobrého drinku můžete v některém 
z místních barů.

RESTAURAČNÍ 
PROSTORY
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RESTAURACE
• Nostalgia – restaurace s italskou kuchyní
• BABU BURGER – restaurace fastfoodového typu
• Staročeská rychta – restaurace s tradiční 
 českou kuchyní
• Jizerka – samoobslužná jídelna

• Atrium – restaurace pro hotelové hosty 
 (snídaně, polopenze)
• Banketový sál – prostor pro obědy či večeře 

uzavřených společností
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BARY A KAVÁRNY
• Bowling bar – bar se širokou nabídkou nápo-

jů a rychlého občerstvení
• Lobby bar – místo vhodné k přátelskému 
 i obchodnímu setkávání

• Královská zahrada – kavárna s nabídkou 
 zákusků z vlastní cukrárny
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DOPLŇKOVÉ 
AKTIVITY
Každý event je vhodné doplnit doprovodným programem a aktivitami, které celou akci 
účastníkům zpestří a zpříjemní. Rozsáhlost a různorodost našeho komplexu nabízí širokou škálu 
možností pro zábavnou i  odpočinkovou část programu. Poloha a okolí Centra zároveň vybízí 
k  nepřebernému množství outdorových aktivit.
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INDOOR 
Příznivci aktivní zábavy si u nás užijí vodní 
hrátky v Aquaparku, Lunapark, Laser game, 
iQPARK, 4D KINO, Indoor Adventure Golf, 
Bowling a další. Nezapomínáme ani na klidněj-

ší povahy, které se mohou nechat rozmazlo-
vat WELLNESS procedurami nebo si užít třeba 
ochutnávku vín.

Klíčem k úspěšnému eventu je též zábava, která v Babylonu hraje prim.
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OUTDOOR 

Z mnoha atraktivit v našem okolí můžeme do-
poručit např. prohlídku historického centra Li-
berce s novorenesanční radnicí či návštěvu nej-
starší ZOO v ČR s bílými tygry, sjezd z Ještědu 
na koloběžce, lyžování ve Ski areálu Ještěd nebo 

bobovou dráhu v areálu Obří sud Javorník. Mi-
lovníci golfu si užijí svoji hru v areálu Golf Clubu 
Ještěd, který nabízí kvalitní, plně zavlažované 
12jamkové hřiště, technicky upravené tak, aby 
poskytlo radost ze hry hráčům různé výkonnosti.

Umístění CENTRA BABYLON v samém centru historického Liberce a zároveň v kotlině mezi 
Ještědským hřbetem a Jizerskými horami skýtá skvělou možnost jak sportovních outdooro-
vých aktivit, tak kulturního vyžití. 
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FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Pro Vaši skupinu rádi zprostředkujeme organizo-
vaný výlet na některý ze slavných hradů a zámků, 
jakým bezesporu jsou například Sychrov či Frý-
dlant, návštěvu pivovaru, tradiční sklárny či pěší 
výlet do krásné přírody Českosaského Švýcarska.

V nabídce nechybí samozřejmě ani liberecká do-
minanta – Ještěd, kterou je možné zdolat vlastní-
mi silami nebo za využití kabinové lanovky. Výlet 
lze prodloužit návštěvou Kryštofova Údolí, které 
se může pochlubit nejednou zajímavostí.

Pro vícedenní eventy se přímo nabízí využít některý z fakultativních výletů z naší nabídky, 
a poznat tak krásy nejen Liberce, ale i přilehlého okolí.
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UBYTOVÁNÍ
K ubytování můžete využít WELLNESS HOTEL BABYLON, který disponuje 407 pokoji ve dvou 
kategoriích: Superior a Standard, více než 1 000 lůžky, nabízí též bezbariérové a antialergenní 
pokoje. 
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WELLNESS HOTEL BABYLON
Hotel disponuje 407 pokoji a více než 1 000 
lůžky. Pro maximální uspokojení individuálních 
potřeb našich klientů poskytujeme ubytování ve 
4 variantách:

1. ubytování se snídaní a balíčkem zábavy s neo-
mezeným vstupem do Aquaparku, Saunového 
světa v Aquaparku, Lunaparku, iQPARKU, sci-

ence centra iQLANDIA, na Indoor adventure 
golf a do ZOO Liberec

2. ubytování se snídaní a neomezeným vstupem 
do WELLNESS CENTRA a ZOO Liberec

3. ubytování se snídaní 
4. pouze ubytování

Čtyřhvězdičkový WELLNESS HOTEL BABYLON je součástí CENTRA BABYLON. Vzhledem ke 
své kapacitě a rozmanitosti hotel nabízí kvalitní ubytování pro široký okruh zákazníků.

Více informací na www.HotelBabylon.cz
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WELLNESS CENTRUM
Součástí WELLNESS HOTELU BABYLON je rozsáhlé WELLNESS CENTRUM, které na ploše větší 
než 1 000 m2 poskytuje vše, co hosté potřebují k dokonalé regeneraci těla i mysli. 

Svým interiérem je inspirováno stylem antic-
kých lázní a nabízí několik saun, římskou páru, 
vířivou vanu, inhalace, tepidarium, laconium,  
frigidarium, solný důl, klidové zóny a velké 
množství dalšího vybavení a procedur. Díky na-

šim zkušeným terapeutům můžete vyzkoušet 
masáže, zábaly, koupele či peelingy. K dispozi-
ci je návštěvníkům Sauna bar či privátní Sauna 
klub Afrikana.
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VYBRANÉ REFERENCE
Společnost typ akce

ŠKODA AUTO
konference, workshopy, 

večerní program

Preciosa a.s. ples

Policie ČR ples

World Dance
Championship

taneční mistrovství

Penny Market konference 

Benátská noc tisková konference

Partička představení

Babylon Cup šermířský turnaj

Moneta Money Bank konference 
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www. CentrumBabylon.cz • www. HotelBabylon.cz

KONTAKT
CENTRUM BABYLON, a. s. 
Nitranská 415/1 
460 07 Liberec 
 
IČ: 25022962 
DIČ: CZ25022962

e-mail: obchod@centrumbabylon.cz 
Tel.: +420 485 249 400

www.CentrumBabylon.cz 
www.HotelBabylon.cz

www.centrumbabylon.cz
www.hotelbabylon.cz



