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KONGRES

CENTRUM BABYLON • WELLNESS HOTEL BABYLON

& EVENT
Nasi Szanowni Partnerzy handlowi,

proszę pozwolić mi na zaprezentowanie oferty usług największego, nie licząc Pragi, centrum 
kongresowego w całej Republice Czeskiej. CENTRUM BABYLON od wielu już lat jest 
gospodarzem znanych imprez towarzyskich, naukowych i uroczystości rodzinnych. Służy 
temu rozległa oferta sal i saloników o różnej konfiguracji, mieszczących od 10 do 1 000 osób. 
Pomieszczenia są kompletnie wyposażone w najnowocześniejsze zaplecze techniczne. Rzeczą 
oczywistą jest zapewnienie pełnego zakresu usług gastronomicznych i cateringu dla imprez 
wszelkiego typu i wielkości.

Największa zaletą kompleksu są usługi pod jednym dachem. Jesteśmy doskonale przygotowani 
do organizacji wielodniowych imprez. Tuż obok pomieszczeń kongresowych znajduje się 
komfortowy 4* HOTEL WELLNESS BABYLON dla ponad 1 000 gości, obszerne wellness, 
AQUAPARK, Laser game i wiele innych możliwości rozrywki. To wszystko jest w jednym 
miejscu. Ponieważ wiemy, że na taką samą troskę i uwagę, jak konferencja albo kongres 
międzynarodowy, zasługuje uroczystość rodzinna albo wesele, to prosimy być pewni, że 
Państwa imprezą zajmiemy się starannie i w szczegółach. Na kolejnych stronach mogą się 
Państwo bliżej zapoznać z szerokim spektrum najpopularniejszych usług eventowych i imprez, 
o których jakości mogły się osobiście przekonać setki naszych klientów.

Na spotkanie oczekuje

Dyrektor Handlowy CENTRUM BABYLON

https://www.centrumbabylon.cz/
http://www.hotelbabylon.cz/
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POMIESZCZENIA 
KONGRESOWE 
I TOWARZYSKIE
Eventowe zaplecze CENTRUM BABYLON umożliwia zorganizować po jednym dachem spo-
tkanie dużej liczby osób, które przy tym wcale nie będą się musiały tłoczyć. Jednocześnie ist-
nieje intymna możliwość wykorzystanie przytulnego wnętrza saloników albo pomieszczeń restau-
racyjnych do organizacji mniejszych i bardziej nieformalnych spotkań. Kompleks oferuje ponad 20 
przestronnych sal, saloników i innych pomieszczeń mieszczących od 10 do 1 000 osób. Wszystkie 
pomieszczenia konferencyjne są w pełni technicznie wyposażone i we wszystkich z nich potrafimy 
zapewnić usługi cateringowe oraz program towarzyszący uatrakcyjniający Państwa event.

powrót do spisu treści
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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

ustawienia i wyposażenie sal i saloników:

piktogramy:

teatralne szkoleniowe restauracyjne

w „U“ kongresowe

klimatyzacja projektor 
akustyczny

projektor

dostęp z samochodu połączenie wi-fi piętro

dzienne 
oświetlenie

theater school restaurant u-shape block congressblokowe
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PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ

SALE m2
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Sala EXPO 1 015 1 000 400 600 500

Sala kongresowa 322 250 160 200 120

Sala konferencyjna 330 300 150 200 70 200

Salonik konferencyjny 
nr 1 Alfons Mucha

150 100 58 80 36 64

Salonik konferencyjny 
nr 2 Jan Zrzavý

46 24 12 20 10 12

Salonik konferencyjny 
nr 3 Josef Mánes

85 63 36 44 26 40

Salonik konferencyjny 
nr 4 Mikoláš Aleš

145 74 40 68 26 40

Salonik konferencyjny 
nr 5 Emil Filla

45 30 18 28 12 24

Salonik hotelowy nr 1 
Johann Liebieg

68 20

Salonik hotelowy nr 2 
Kateřina z Redernu

40 10

Salonik hotelowy nr 3 
Ferdinand Porsche

40 10

Salonik hotelowy nr 4
Vlasta Burian

40 10

Salonik hotelowy nr 5 
Karel Hubáček

40 10

Business nr 27 100 70 40 40

Business nr 33 115 90 60 40

Gold Club 615 240

Słoneczny taras 1 890 1 500 600

Zamkowa piwnica 570 300

Morawska winiarnia 141 50

Valašský szynk 111 59

Restauracja Atrium 226 176

Sala bankietowa 470 250 250

Dyskoteka 300 110/400 
stojące miejsca
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CENTRUM BABYLON dysponuje trzema dużymi salami: salą EXPO oraz salą Kongresową 
i Konferencyjną. Pomieszczenia mają różne wielkości (aż do 1 000 osób) i są przeznaczone do 
organizowania kongresów, targów międzynarodowych, zabaw tanecznych, koncertów i imprez 
o podobnym charakterze.

SALE

-13-
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Sala EXPO jest naszym największym pomieszczeniem. Jest często wykorzystywana do 
organizowania zabaw tanecznych, kongresów, przeglądów, koncertów i przedstawień 
teatralnych. Jej bezsporną zaletą jest możliwość umieszczenia w sali bardzo dużych 
obiektów, jak na przykład samochodów i dlatego nadaje się ona do organizowania tar-
gów. Sala dysponuje własnym barem, dużym podium z wielkim ekranem i czterema ko-
lejnymi wiszącymi ekranami, przeznaczonymi do projekcji. Częścią Sali jest studio telewi-
zyjne, 3 oddzielne szatnie dla uczestników (zamykane osobno) i 1 zamykany magazyn.

• orientacyjna cena: 3 300 CZK / godz.

theater school restaurant u-shape block congressdo 1 000 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 600 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 400 osób

Wi-Fi • wielkość: 1 015 m2

EXPO

theater school restaurant u-shape block congressdo 500 osób
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SALA KONGRESOWA
Sala kongresowa zalicza się do nowo wybudowanego zaplecza kongresowego, które 
jest przeznaczone dla krajowej i zagranicznej klienteli firmowej. Częścią Sali jest kabi-
na dla tłumaczy. Ponadto do Sali należą dwie zamykane szatnie. Jej wielkość można 
powiększyć o kolejne 5 saloników kongresowych, które znajdują się tuż obok i w ten 
sposób utworzyć małe, oddzielne centrum kongresowe.

• orientacyjna cena: 3 500 CZK / godz.

theater school restaurant u-shape block congressdo 250 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 200 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 160 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 120 osób

Wi-Fi • wielkość: 322 m2 -17-

powrót do spisu treści



SALA KONFERENCYJNA
Pomieszczenie nadaje się do organizowania imprez różnego rodzaju - od spotkania 
firmowego przez konferencje, aż po inne imprezy towarzyskie, jak na przykład mni-
ejsze bale charytatywne albo maturalne. Sala konferencyjna znajduje się zaraz przy 
głównym wejściu do Centrum, co jest wielką zaletą przy organizowaniu imprez, prze-
de wszystkim o charakterze lokalnym.

• orientacyjna cena: 2 200 CZK / godz.

theater school restaurant u-shape block congressdo 300 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 200 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 150 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 200 osób

Wi-Fi • wielkość: 330 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 70 osób
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SALONIKI
KONFERENCYJNE
Pięć saloników konferencyjnych mieszczących 10–100 osób znajduje się bezpośrednio koło 
sali Kongresowej. Przestrzeń, która łączy poszczególne saloniki i salę, można wykorzystać, jako 
pewnego rodzaju foyer. Razem to wszystko może utworzyć małe centrum kongresowe, które 
jest idealnym miejscem do organizacji konferencji, kiedy to organizatorzy docenią możliwość 
wstępnego i końcowego spotkania w sali Kongresowej w połączeniu z prowadzeniem różnorod-
nych tematycznie, oddzielnych workshopów w poszczególnych salonikach. Saloniki konferencyjne 
można oczywiście wynajmować pojedynczo. Dzięki obecności światła dziennego są one poszuki-
wanym miejscem do organizowania szkoleń i workshopów.

-21-
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• orientacyjna cena: 1 150 CZK / godz.Wi-Fi • wielkość: 150 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 100 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 80 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 58 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 64 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 36 osób

SALONIK KONFERENCYJNY NR 1
„ALFONS MUCHA“
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• orientacyjna cena: 650 CZK / godz.• wielkość: 46 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 24 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 20 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 12 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 12 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 10 osób

Ten salonik dysponuje tylnym wejściem, które jest często wykorzystywane przez klien-
telę VIP.

SALONIK KONFERENCYJNY NR 2
„JAN ZRZAVÝ“

-25-Wi-Fi
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• orientacyjna cena: 650 CZK / godz.Wi-Fi • wielkość: 85 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 63 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 44 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 36 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 26 osób

SALONIK KONFERENCYJNY NR 3
„JOSEF MÁNES“

theater school restaurant u-shape block congressdo 40 osób
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• orientacyjna cena: 1 150 CZK / godz.Wi-Fi • wielkość: 145 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 74 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 68 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 40 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 40 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 26 osób

SALONIK KONFERENCYJNY NR 4
„MIKOLÁŠ ALEŠ“
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• orientacyjna cena: 600 CZK / godz.Wi-Fi • wielkość: 45 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 30 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 28 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 18 osób
theater school restaurant u-shape block congressdo 24 osób

theater school restaurant u-shape block congressdo 12 osób

SALONIK KONFERENCYJNY NR 5
„EMIL FILLA“
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SALONIKI 
HOTELOWE
Saloniki hotelowe dla mniejszej liczby osób zaskakują jednak szerokim spektrum wy-
korzystania. W salonikach odbywają się posiedzenia kursy, spotkania kameralne i roman-
tyczne kolacje. Zaletą każdego saloniku jest własne zaplecze sanitarne z małym kącikiem 
kuchennym.

-33-
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• orientacyjna cena: 450 CZK / godz.• wielkość: 68 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 20 osób

Wi-Fi

SALONIK HOTELOWY NR 1
„JOHANN LIEBIEG“

-35-
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SALONIK HOTELOWY NR 2
„KATEŘINA Z REDERNU“

• orientacyjna cena: 450 CZK / godz.• wielkość: 40 m2

theater school restaurant u-shape block congressdo 10 osób

Wi-Fi -37-

powrót do spisu treści



• orientacyjna cena: 450 CZK / godz.• wielkość: 40 m2
Wi-Fi

SALONIK HOTELOWY NR 3
„FERDINAND PORSCHE“

theater school restaurant u-shape block congressdo 10 osób
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• orientacyjna cena: 450 CZK / godz.• wielkość: 40 m2
Wi-Fi

SALONIK HOTELOWY NR 4
„VLASTA BURIAN“

theater school restaurant u-shape block congressdo 12 osób
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• orientacyjna cena: 450 CZK / godz.• wielkość: 40 m2
Wi-Fi

SALONIK HOTELOWY NR 5
„KAREL HUBÁČEK“

theater school restaurant u-shape block congressdo 10 osób

-43-
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Business centrum • Gold Club • Słoneczny taras • Zamkowa piwnica • Morawska winiarnia • 

Valašský szynk • Dyskoteka

DALSZE
POMIESZCZENIA

-45-
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Business nr 27 i Business nr 33 są salami wykładowymi przeznaczonymi przede wszy-
stkim do szkoleń firmowych. Ich zaletą jest dostęp bezpośrednio z ulicy.

orientacyjna cena:

600 CZK / godz.

600 CZK / godz.

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

Wi-Fi

wielkość:

100 m2

115 m2

BUSINESS CENTRUM

theater school restaurant u-shape block congress

Business nr 27:
do 70 osób

Business nr 33:
do 90 osób

Business č. 27:

Business č. 33:

Business nr 27:
do 40 osób

Business nr 33:
do 60 osób

Business nr 27:
do 40 osób

Business nr 33:
do 40 osób
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Oryginalne miejsce, które idealnie nadaje się do organizowania przede wszystkim 
wieczorków firmowych. Oprócz dużego miejsca do posiedzenia i tańca dysponuje on 
własnym barem, szatnią, bilardem, ruletką i stołami do gry Blackjack i Gotes. Prosto 
z Gold Clubu można wyjść na rozległy taras dla nawet 1 500 osób, którego częścią jest 
kryty zikkurat. Taras jest wspaniałym miejscem do grillowania, na koncert albo dysko-
tekę pod gołym niebem, czy na przykład pokaz ogni sztucznych.

orientacyjna cena:

3 500 CZK / godz.

2  500 CZK / godz.

theater school restaurant u-shape block congress

wielkość:

615 m2

1 890 m2

GOLD CLUB, 
SŁONECZNY TARAS

GOLD CLUB:

SŁONECZNY TARAS:

theater school restaurant u-shape block congress

Wi-Fi
(GOLD CLUB)

SŁONECZNY TARAS:
do 1 500 osób

GOLD CLUB:
do 240 osób

SŁONECZNY TARAS:
do 600 osób
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ZAMKOWA PIWNICA
Tematyczne pomieszczenie przygotowane dla nietradycyjnych spotkań i wiec-
zorków. Dyspozycyjnie dzieli się na prawą i lewą część. Każda mieści 150 osób. 
W razie potrzeby można je połączyć. Dla większych grup można je jeszcze poszerzyć 
o winiarnię Morawską i szynk Valašský.

• orientacyjna cena: 2 400 CZK / godz.

theater school restaurant u-shape block congressdo 300 osób

Wi-Fi • wielkość: 570 m2 -51-

powrót do spisu treści



MORAWSKA WINIARNIA: wyjątkowy lokal nawiązujący atmosferą do tradycyjnej 
piwnicy morawskiej, która zapewnia spokój i prywatność. Nadaje się do spotkań mni-
ej licznych grup. Jako program towarzyszący polecamy zamówić degustację win i grę 
na cymbałach. Powierzchnię można zwiększyć przez połączenie z szynkiem Valašským 
i z piwnicą zamkową. Ten lokal dysponuje własnym barem. 

VALAŠSKÝ SZYNK: lokal przystosowany do podawania kolacji zamkniętym grupom. 
Polecamy połączenie z winiarnią Morawską

orientacyjna cena:

1 000 CZK / godz.

1 000 CZK / godz.

wielkość:

141 m2

111 m2

MORAWSKA WINIARNIA, 
VALAŠSKÝ SZYNK

MORAWSKA WINIARNIA:

VALAŠSKÝ SZYNK:

theater school restaurant u-shape block congress

Wi-Fi

MORAWSKA 
WINIARNIA:
do 50 osób

theater school restaurant u-shape block congress

VALAŠSKÝ SZYNK:
do 59 osób
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SALA BANKIETOWA - dzięki korzystnej lokalizacji Sali zaraz obok restauracji Atrium, 
sala Bankietowa jest często wykorzystywana przy większej liczbie gości hotelowych do 
rozszerzenia miejsca potrzebnego do śniadania albo kolacji. Również ta sala jest osobno 
do dyspozycji przy organizacji firmowych prezentacji, szkoleń i kursów.

RESTAURACJA ATRIUM - miejsce, które jest jednocześnie centrum całego hotelu, jest 
przeznaczona do śniadań i kolacji dla gości hotelowych. Atrialną restaurację można 
również wykorzystać do organizowania eventu w nietradycyjnych pomieszczeniach.

orientacyjna cena:

2 000 CZK / godz.

2 000 CZK / godz.

wielkość:

470 m2

226 m2

SALA BANKIETOWA, 
RESTAURACJA ATRIUM

SALA BANKIETOWA:

RESTAURACJA ATRIUM:Wi-Fi -55-

RESTAURACE 
ATRIUM

theater school restaurant u-shape block congress

SALA BANKIETOWA:
do 250 osób

RESTAURACJA ATRIUM:
do 176 osób

SALA BANKIETOWA:
do 250 osób

theater school restaurant u-shape block congress

powrót do spisu treści



DYSKOTEKA
Dyskoteka znajduje się bezpośrednio koło głównego wejścia do części rozrywkowej 
CENTRUM BABYLON. Pomieszczenia są przystosowane do zamkniętych imprez han-
dlowych, teambuildingu, występów muzycznych, tanecznych, itp. Dyskoteka jest wy-
posażona w nowoczesny DMX techniki świetlnej, pulpit DJ, trzy bary, zaplecze dla 
uczestników i salonik VIP z własnym barem.

• orientacyjna cena: 30 000 CZK / den

theater school restaurant u-shape block congress

do 110 osób - siedzące 
do 400 osób - stojące

Wi-Fi • wielkość: 300 m2 -57-

powrót do spisu treści



CENÍK
Pokój Cena / godz.

Sál EXPO 160

Sala kongresowa 170

Sala konferencyjna 107

Salonik konferencyjny nr 1 - Alfons Mucha 56

Salonik konferencyjny nr 2 - Jan Zrzavý 32

Salonik konferencyjny nr 3 - Josef Mánes 32

Salonik konferencyjny nr 4 - Mikoláš Aleš 56

Salonik konferencyjny nr 5 - Emil Filla 29

Salonik hotelowy nr 1 - Johann Liebieg 22

Salonik hotelowy nr 2 - Kateřina Z Redernu 22

Salonik hotelowy nr 3 - Ferdinand Porsche 22

Salonik hotelowy nr 4 - Vlasta Burian 22

Salonik hotelowy nr 5 - Karel Hubáček 22

Business nr 27 29

Business nr 33 29

Gold Club 170

Słoneczny taras 121

Zamkowa piwnica 116

Morawska winiarnia 48

Valašský szynk 48

Sala bankietowa 97

Restauracja Atrium 97

Dyskoteka 1452 / dzień

*Cena w € zawierające VAT / godz. 
Z konkretnym zapytaniem prosimy zwrócić się do obchod@centrumbabylon.cz -59-

powrót do spisu treści
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EVENTY
W CENTRUM BABYLON można znaleźć zaplecze do każdej imprezy. Sale można wykorzystać 
do konferencji, szkoleń, teambuildingów, tańców, wesel i innych wydarzeń towarzyskich.
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KONFERENCJE
Dobrze rozumiemy potrzeby najliczniejszych 
grup. Nawet najbardziej wymagających klientów 
zainteresuje oferta eventowych pomieszczeń 
mieszczących od 10 aż do 1 000 osób. Zapew-
nimy kompletną realizację imprezy polegającą 
na przygotowaniu sali, nagłośnienia i techniki 
świetlnej oraz usług akredytacyjnych i recepcyj-
nych. Na żądanie zadbamy o wystrój sali i za-
pewnimy usługi fotografa albo kamerzysty.

• sale dla nawet 1 000 osób
• technika audiowizualna
• catering
• usługi akredytacyjne i recepcyjne
• fotograf i kamerzysta
• komfortowe zakwaterowanie dla nawet 1 000 

osób
• parkowanie na krytym parkingu liczącym 450 

miejsc
• stanowiska postojowe dla autobusów

Wiemy, że zorganizowanie konferencji z dziesiątkami albo setkami uczestników jest kłopot-
liwe i przede wszystkim wymaga doświadczenia. 
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SZKOLENIA
Wierzymy, że kluczem do powodzenia impre-
zy jest miejsce, w którym uczestnicy muszą się 
czuć przyjemnie i swobodnie. Ze względu na 
charakter programu i liczbę uczestników za-
proponujemy miejsce, które jednocześnie będ-
zie przestronne i przytulne. Do tych celów ofe-
rujemy sale mieszczące od 10 do 1 000 osób, 
wyposażone w technikę audiowizualną.

• pomieszczenia mieszczące od 10 do 1 000 
osób

• technika audiowizualna
• catering 
• komfortowe zakwaterowanie dla nawet 1 000 

osób
• parkowanie na krytym parkingu liczącym 450 

miejsc

Spotkania specjalistów, kursy dokształcające dla pracowników i szkolenia firmowe pomagają 
w rozwoju kariery pracowników i w kontaktach z partnerami handlowymi. 
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TEAMBUILDING
Razem z zespołem koordynatorów pomożemy 
Państwu przygotować teambuilding, który będ-
zie korzystny, a jednocześnie naturalny i zabaw-
ny dla wszystkich uczestników.

• spektrum atrakcji i oryginalnych programów
• stylowe pomieszczenia mieszczące od 10 do 

1 000 osób 

• catering
• komfortowe zakwaterowanie dla nawet 1 000 

osób
• usługi wellness
• parkowanie na krytym parkingu liczącym 450 

miejsc

Niecodzienne przeżycia i budowanie pracy zespołowej wzmacniają związki na sta-
nowisku pracy, które są konieczne do poprawnego funkcjonowania firmy. 
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DANCINGI

Na życzenie zajmiemy się wystrojem sali i za-
pewnimy usługi fotografa oraz kamerzysty.
• przestronne sale nawet dla 1 000 osób 
• catering
• występy taneczne, kącik fotograficzny i inne 

programy towarzyszące

• muzyka i prowadzenie 
• fotograf i kamerzysta
• technika audiowizualna
• technika audiowizualna
• parkowanie na krytym parkingu liczącym 450 

miejsc

Wieloletnie doświadczenie z organizowaniem imprez towarzyskich i setki zadowo-
lonych klientów z szeregu firm, organizacji zainteresowań i instytucji szkolnych są 
gwarancją, że i Państwa impreza pod naszym dachem odniesie pełny sukces. 
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WESELA
Swoje „tak“ wypowiecie w stylowych pomie-
szczeniach hotelu 4*, w którym do konsumpcji 
weselnej i tańca posłuży restauracja, letni taras 
albo któreś z wielu pomieszczeń eventowych. 
O wystrój zadba zespół naszych koordynato-

rów, uroczyste menu skomponuje doświadczo-
ny szef kuchni, a do tańca zagra nam sprawdzo-
na kapela. Zadbamy o idealny przebieg całego 
świątecznego dnia, ale jego charakter będzie 
przecież całkowicie w Państwa rękach.

Wesele należy do najromantyczniejszych chwil życia. Pomożemy Państwu przygotować to 
niezapomniane wydarzenie i zorganizować je w najmniejszych szczegółach.
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CATERING
Naszym celem jest spełnić Państwa oczekiwania i jednocześnie uwzględnić możliwości Państ-
wa budżetu.

-73-

powrót do spisu treści



COFFEE BREAK 
Wyżywienie, które jest podawane w przerwach w seminariach, szkoleniach, prezentacjach, 
referatach i innych imprezach, doda Państwu niezbędnej energii do dalszej części programu.

W ramach coffee break podajemy kawę, her-
batę i napoje bezalkoholowe, słony snack w 
formie kanapek, bagietek, sandwiczów, itp. Po-

nadto proponujemy słodki snack z urozmaico-
ną ofertą ciast, torcików, strudli, … Nie brakuje 
oczywiście dostawy energii w postaci owoców.
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COFFEE BREAK 
OFERTA NAPOJÓW I PRZEKĄSEK

NAPOJE
Dzbanek z wodą i cytryną 1 l 1.2 €
Woda mineralna Bonaqua 0,25 l 1.2 €
Kawa Nescafe z mlekiem 1.2 €
Herbata Teekanne – różne rodzaje 1.2 €
Sok Cappy 0,25 l 1.4 €
Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,33 l 1.6 €

SŁONE PRZEKĄSKI
Kanapka z szynką i delikatną sałatką 1.2 €
Kanapka z serem i masłem 1.1 €
Kanapka z pomidorem i twarogiem 0.8 €
Sandwich z szynką i serem 2.0 €
Mini bagietka z szynką i serem 1.6 €
Bagietka Caprese 2.8 €
Bagietka sześcioziarnista Caprese 3.2 €
Bagietka z szynką i jajkiem 3.0 €
Bagietka sześcioziarnista z szynką i jajkiem 3.4 €
Bagietka serowa 3.4 €
Bagietka sześcioziarnista serowa 3.8 €
Bagietka z kotlecikami z kurczaka 4.0 €
Bagietka sześcioziarnista z kotlecikami z kurczaka 4.4 €
Bułka typu ślimak z ciasta francuskiego á la pizza 0.4 €
Warzywne crudité z sosem koperkowym 400 g 3.0 €

SŁODKIE PRZEKĄSKI
Ciastko (twaróg / mak / morela / orzechy / powidła) 0.4 €
Babka marmurkowa 0.4 €
Strudel jabłkowy 0.8 €
Strudel twarogowy 1.0 €
Puchar mini (banan / truskawka / tiramisu) 0.6 €
Torcik truskawkowy 0.6 €
Torcik morelowy 0.8 €
Torcik kokosowy 0.8 €
Torcik nugatowy 0.8 €
Torcik tiramisu 0.8 €
Torcik paryski 0.8 €
Torcik malinowy 0.8 €
Torcik Misza 0.9 €
Torcik marchewkowy z mascarpone i białą czekoladą 1.0 €
Sałatka owocowa 1,3 kg 7.4 €
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BOWLING MENU
Finger food i kanapki, ciepły snack, sałatki, słodki snack i oczywiście pieczywo do wyboru. Idealne 
do posiedzenia w szynku Valašském i winiarni Morawskiej.

Wyżywienie przygotowane nie tylko, jako przekąska do bowlingu, ale i na wieczorki i impre-
zy towarzyskie o mniejszej liczbie gości (10–100 osób). 
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BOWLING MENU
PRODUKTY NA ZIMNO & FINGERFOOD
Kanapka z kiełbasą  0.4 €
Kanapka z serem  0.4 €
Nachos 50 g 0.6 €
Nachos 50 g z sosem salsa Kruda (papryka, pomidory, 
papryczki, przyprawy, koncentrat pomidorowy) 1.6 €
Pasta twarogowa 50 g 0.6 €
Pasta salami 50 g 0.8 €
Ziemniaki z nadzieniem twarogowym i kolendrą 1.0 € 
Pasztet z kaczki 120 g (min. 20 porcji)               1.6 €
Szynka parmeńska z suszonymi śliwkami 50 g 2.4 €
Tatar z łososia 50 g       5.2 €
Befsztyk tatarski 100 g + tosty, czosnek             5.8 €
Marynowany ser Hermelin 100 g 3.8 €
Wieprzowe mini kotleciki 1 kg         22.0 €
Mini kotleciki z kurczaka 1 kg        24.0 €
Półmisek wędzonych przysmaków 1,2 kg 26.0 €
Półmisek serowych przysmaków 1 kg       26.4 €

SAŁATKI
Baby mozzarella z pomidorami cherry i pesto 50 g 1.6 €
Sałatka Coleslaw 100 g 0.6 € 
Sałatka Caesar z mięsem z kurczaka 250 g          5.6 €
Sałatka warzywna z tuńczykiem 350 g    5.2 €

SŁONE PRZEKĄSKI – NA GORĄCO
Udka z kurczaka w pikantnej marynacie 100 g 2.0 € 
Grillowana karkówka 100 g 2.0 €
Grillowane warzywa z pieczarkami 200 g 3.2 €
Grillowane żeberka 500 g 6.4 €
Klasyczny burger 100 g 3.6 €

SŁODKE PRZEKĄSKI 
Torcik ślubny, makowy 0.4 €
Torcik ślubny, orzechowy 0.4 €
Torcik ślubny z powidłami 0.4 €
Strudel jabłkowy 0.8 €
Ciastko Cappuccino mini    0.2 €
Ciastko malinowe mini 0.4 €
Puchar mini (banan / truskawka / tiramisu) 0.6 €
Sałatka owocowa 1,3 kg        7.4 €

Kompletna oferta jest częścią mapy bankietowej.
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SERWOWANE MENU
Oferujemy menu w cenie od 150 do 800 koron. 
Od ustalonej kwoty zależy rodzaj i ilość dań. 
Serwowane menu można też zamówić na kola-

cję. W takim przypadku zalecamy wypróbować 
któreś z naszych menu degustacyjnych.

Serwowane, z reguły jednakowe menu jest idealna opcją obiadu dla uczestników szkolenia, 
workshopów i konferencji. 
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SERWOWANE MENU
8 €  

Rosół drobiowy z mięsem i makaronem
100g Smażony kotlet wieprzowy, puree ziemniaczane

10 € 
Bulion wołowy z wątróbką mieloną

150 g Polędwica wołowa na śmietanie, knedlik, żurawina
Torcik morelowy

12 €
Domowy chlebek pizza, salsa pomidorowa z bazylią, czosnkiem i oliwą

Krem pieczarkowy
200 g Kurczak zapieczony z pomidorami i mozarellą, tłuczone ziemniaki

Torcik z owocami leśnymi i bitą śmietaną

16 €
80 g Polędwica pieczona po francusku z sałatką wiosenną i suszonymi 

pomidorami
Krem z ziemniaków z koprem i jajkiem sadzonym

150 g Karkówka wieprzowa na tymianku z buraczkami i sosem demi-glace
Panna cotta z owocem

20 € 
50 g Tatar z łososia z estragonem i sokiem z limonki, tost

Krem z brokuła z parmezanem
200 g Polędwica wieprzowa z sosem grzybowym, ziemniaki tłuczone  

z rozmarynem
Racuchy z sosem truskawkowym i cytrynowym twarogiem

32 €
75 g Pierś z kaczki z gruszką marynowaną w winie i miodzie

Zupa pomidorowa z creme fraiche
100 g Filet ze steku z indyka ze szpinakiem i serem mozzarella

200 g Wołowina w sosie demi-glace, zapiekane bezy ziemniaczane
Naleśnik z powidłami i makiem

Przykładowe MENU

Przykładowe menu degustacyjne 32 €
Carpaccio z prawdziwej wołowiny z sałatką z rukoli i pesto

Krem szpinakowy z wysmażonym plastrem boczku
Placuszek z łososia z chilli, kolendrą i sałatką wiosenną przyprawioną 

octem balsamicznym i miodem
Pierś z kaczki pieczona na rozmarynie z sosem śliwkowym 

i tłuczonymi ziemniakami
Flummery z laską wanilii i sosem truskawkowym

Wino Frankovka rosé, Michlovský
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BUFET
Bufet składa się zawsze z przystawki, zupy, wyboru z kilku dań drugich, sałatek i ciast łącznie ze 
świeżymi owocami. Pełną ofertę wyżywienia gwarantujemy w czasie dwóch godz.in.

Odpowiednia forma obiadu albo kolacji dla mniejszych grup. 
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Przystawki
Półmiski serów i wędlin, na zimno

Sałatka Caprese z bazylią pesto

Zupa
Rosół wołowy z warzywami i kluseczkami wątrobianymi

Dania główne
Grillowany łosoś na tymianku z cytryną
Mieszanka indonezyjska z kurczakiem

Polędwica wołowa w śmietanie
Medaliony z polędwicy wieprzowej z czosnkiem i rozmarynem

Spaghetti Carbonara z parmezanem
Duszone brokuły na maśle z masełkiem ziołowym

Sałatki
Salát Coleslaw
Sałatka szopska

Dodatki
Tłuczone ziemniaki z cebulką

Knedlik bułczany
Ryż duszony

Frytki
Placki ziemniaczane 

Pieczywo

Desery
Sernik

Pudding z owocami

Owoce
Gruszki

Wino gronowe

Dressingi
Oliwa z oliwek

Dressing ziołowy
Sos tatarski

Ketchup

Przykład konkretnego bufetu
12 €

BUFET
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RAUT
Przygotujemy Państwu urozmaicona ofertę po-
traw będącą przeglądem całego asortymentu, 
od zimnego bufetu przez dania gorące i sałat-

ki aż po smakowite ciasta. Menu rautu zależy 
od kwoty przypadającej na jednego uczestnika. 
Raut można zamawiać dla grupy od 50 osób.

Do uroczystego zakończenia imprezy, wieczoru tanecznego albo gali wieczorowej zawsze 
pasuje nieodłączny raut.

-91-

powrót do spisu treści



Zimny bufet
150 g Pasztet z gęsi, 20 porcji

100 g Befsztyk tatarski z prawdziwej polędwi-
cy, 15 porcji

Mini kotleciki z kurczaka 1 kg
Wieprzowe mini kotleciki 1 kg

50 g Melon cukrowy z szynką parmeńską 
20 porcji

Dania na gorąco
100 g Grillowany sandacz, 20 porcji

100 g Lizaki ze skrzydełek z kurczaka 
w zalewie miodowej 20 porcji

100 g Grillowana karkówka wieprzowa 
20 porcji

200 g Penne z suszonymi pomidorami 
i oliwkami 20 porcji

Dodatki
200 g Mix warzyw na maśle ziołowym 

20 porcji
100 g Opiekane pomidorki cherry 20 porcji

250 g Ziemniaki zapiekane ze śmietaną 
20 porcji

Sałatki
250 g Sałatka Caesar s kuřecím masem 
i z czosnkowymi grzankami 15 porcji

300 g Sałatka grecka z oliwkami 15 porcji
100 g Surówka z kapusty z marchewką 

15 porcji

Dressingi
Dressing francuski 10 porcji
Dressing ziołowy 10 porcji

Dressing jogurtowy 10 porcji

Ciasta i desery
Tiramisu 30 szt.

Torcik cappuccino 35 szt.
Flummery z owocami leśnymi 35 szt.

Pieczywo
Mini kajzerka 25 szt.

Bułka z makiem 50 szt.
Pieczywo z Bawarii 25 szt.

Przykładowy raut
12 € (kalkulowane na 50 osób)

RAUT
Zimny bufet

100 g Ser Hermelin nadziewany szynką 10 porcji
100 g Ser hermelin nadziewany ziołami 10 porcji

1 kg Mix smażonych kotlecików 10 porcji
60 g Roastbeef na zimno 30 porcji

100 g Tatar z prawdziwej polędwicy z grzankami 
30 porcji

50 g Szynka parmeńska z suszonymi pomidorami 
i mozarellą 20 porcji

50 g Pasztet domowy z żurawiną 40 porcji
50 g Domowy pasztet pieczony z wątróbek 

40 porcji
100 g Udka z kurczaka w pikantnej marynacie 

z ziołami, 30 porcji

Dania na gorąco
500 g Grillowana karkówka w miodowej marynacie, 

10 porcji
100 g Pieczony filet Mahi Mahi 30, porcji

100 g Grillowany stek z kurczaka, 40 porcji
100 g Pikantny gulasz wołowy, 30 porcji

Mięso porcjowane
Wędzony udziec wieprzowy (szt. ok. 13 kg) 

+ przyprawy (musztarda, keczup, chrzan, cebulki, 
ogórki, papryczki + chleb)

Dodatki
250 g Ryż Basmati 30 porcji

250 g Pieczone warzywa z grzybami 25 porcji
200 g Ziemniaki z nadzieniem twarogowym i kolen-

drą 20 porcji

Sałatki
300 g Sałatka z greckimi oliwkami 10 porcji
400 g Sałatka Waldorf z orzechami, jabłkiem 

i dressingiem jogurtowym 10 porcji
100 g Sałatka Coleslaw 30 porcji

Dressingy
50 g Salsa Pico de Gallo 25 porcji

Dressing winny 20 porcji
Dressing jogurtowy 20 porcji

Oliwa z oliwek 0,5 l
Ocet balsamico cream 0,5 l

Ciasta & desery
Puchar śmietankowo-bananowy, 50 szt.

Puchar śmietankowo-truskawkowy, 50 szt.
Puchar śmietankowy z kiwi 50 szt.
Puchar z kremem tiramisu 50 szt.
Ciastko z kremem  mini 100 szt.

Torcik malinowy mini 40 szt.

Pieczywo

Przykładowy raut
24 € (kalkulowane na 100 osób)

Kompletna oferta jest częścią 
mapy bankietowej.
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Centrum Babylon udostępnia kilka restauracji zorientowanych na kuchnię międzynarodową. Od 
tradycyjnej czeskiej kuchni przez włoską aż po prawdziwe amerykańskie burgery. Nie brak też 
stylowej kawiarni z ofertą deserów domowych. W każdym z tutejszych barów można posiedzieć 
z przyjaciółmi, czy partnerami handlowymi przy szklaneczce dobrego drinku.

POMIESZCZENIA 
RESTAURACYJNE
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RESTAURACJE
• Nostalgia – restauracja z włoską kuchnią
• BABU BURGER – restauracja typu fastfood
• Staroczeski pub – restauracja z tradycyjną 

kuchnią czeską
• Jizerka – jadalnia samoobsługowa

• Atrium – restauracja dla gości hotelowych 
(śniadania, półpensje)

• Sala bankietowa – przeznaczona na obiady 
albo kolacje dla zorganizowanych grup
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BARY I KAWIARNIE
• Bowling bar – bar z szeroką ofertą napojów i 

gastronomii
• Lobby bar – miejsce przystosowane do spo-

tkań towarzyskich i handlowych

• Królewski ogródek – kawiarnia z ofertą pr-
zekąsek z własnej cukierni
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IMPREZY 
TOWARZYSZĄCE
Każdy event dobrze jest uzupełnić programem towarzyszącym i imprezami, które urozmaicą 
uprzyjemnią w nim udział. Rozległość i różnorodność naszego kompleksu oferuje szeroką skalę 
możliwości realizacji programu rozrywkowego i wypoczynkowego. Położenie i okolica Centrum 
również udostępnia nieprzebrane możliwości różnego relaksu outdorowego.
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INDOOR 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku skorzystają 
u nas z różnych zabaw wodnych w Aquaparku, 
Lunapark, Laser game, iQPARK, 4D KINO, In-
door Adventure Golf, Bowling, i wielu innych. 

Nie zapominamy oczywiście i o poważniej-
szych sprawach, którymi mogą się z dobrym 
skutkiem zająć zabiegi WELLNESS albo może-
my wziąć udział na przykład w degustacji win.

Kluczem do dobrego eventu jest też rozrywka, która w Babylonie ma pierwszorzędne znaczenie.
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OUTDOOR 

Z wielu różnych atrakcji w naszej okolicy mo-
żemy polecić na przykład zwiedzenie historycz-
nego centrum Liberca z nowo renesansowym 
ratuszem albo wizytę w najstarszym ZOO w ČR 
z białymi tygrysami, zjazd z Ještědu na hulajno-
dze, uprawianie narciarstwa w ośrodku Ski Ještěd 
albo zjazd trasą bobslejową na terenie Obří sud 

Javorník. Miłośnicy golfa mogą się oddać swo-
jemu hobby na terenie Golf Clubu Ještěd, który 
udostępnia wysokiej jakości, w pełni podlewane 
pole golfowe z 12 dołkami, technicznie przygo-
towane tak, aby zapewnić radość z gry osobom 
na różnych poziomach zaawansowania.

Lokalizacja CENTRUM BABYLON w samym środku historycznego Liberca i jednocześnie w ko-
tlinie między grzbietem Ještědu i Górami Izerskimi zapewnia wspaniałą możliwość uprawiania 
różnego rodzaju sportów na wolnym powietrzu albo udziału w wydarzeniach kulturalnych. 
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Dla Państwa grupy z przyjemnością pomożemy 
zorganizować wycieczkę do któregoś ze znanych 
grodów i zamków, którymi bezsprzecznie są na 
przykład Sychrov albo Frýdlant, wizytę w bro-
warze, tradycyjnej hucie szkła albo pieszą wy-
cieczkę na łono pięknej przyrody w Czesko-sas-
kiej Szwajcarii. W ofercie nie brakuje oczywiście 

wejścia na najwyższy liberecki punkt – Ještěd, na 
który można się dostać o własnych siłach albo 
za pomocą kabinowej kolejki linowej. Wycieczkę 
można przedłużyć o zwiedzenie wsi Kryštofova 
Údolí, która może się pochwalić niejedną cieka-
wostką.

Na wielodniowe eventy oferuje się bezpośrednio skorzystanie z któregoś z fakultatywnych 
wyjazdów z naszej oferty i w ten sposób poznawać piękno nie tylko Liberca, ale i jego okolicy.
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ZAKWATEROWANIE
Do zakwaterowania mogą Państwo wykorzystać HOTEL WELLNESS BABYLON, który dysponuje 
407 pokojami w dwóch kategoriach: Superior i Standard, ponad 1 000 miejsc, oferując przy tym 
pokoje bez barier i pokoje antyalergiczne. 
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WELLNESS HOTEL BABYLON

Hotel dysponuje 407 pokojami i ponad 1 000 
miejsc. Dla maksymalnego zaspokojenia indy-
widualnych potrzeb naszych klientów oferuje-
my zakwaterowanie w 4 wariantach:

1. zakwaterowanie ze śniadaniem i pakietem 
rozrywkowym z nieograniczonym dostępem 
do Aquaparku, Świata Saun na terenie Aqua-
parku, Lunaparku, iQPARKU, centra nauki 

iQLANDIA, na Indoor Adventure Golf i ZOO 
Liberec

2. zakwaterowanie ze śniadaniem i z nieogra-
niczonym dostępem do Centrum Wellness 
i Zoo Liberec

3. zakwaterowanie ze śniadaniem
4. samo zakwaterowanie

Czterogwiazdkowy HOTEL WELLNESS BABYLON jest częścią CENTRUM BABYLON. Ze wz-
ględu na swoją wielkość i różnorodność hotel oferuje wysokiej jakości zakwaterowanie 
dla szerokiego grona klientów.

Więcej informacji na www.HotelBabylon.cz
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WELLNESS CENTRUM
Częścią HOTELU WELLNESS BABYLON jest rozległe WELLNESS CENTRUM, które na powierzchni 
większej, niż 1 000 m2 oferuje wszystko, czego potrzeba gościom do idealnej regeneracji 
ciała i duszy. 

W swoim wnętrzu zainspirowanym stylem an-
tycznych łaźni udostępnia ono kilka saun, rzym-
ską parę, wannę wirową, inhalacje, tepidari-
um, laconium, frigidarium, grotę solną, strefy 
wypoczynku i dużo innych możliwości oraz 

zabiegów. Dzięki naszym doświadczonym te-
rapeutom mogą Państwo skorzystać z masaży, 
okładów, kąpieli albo peelingu. Do dyspozycji 
gości jest bar Sauna i prywatny klub Sauna Af-
rikana.
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WYBRANE REFERENCJE
Spółka Rodzaj imprezy

ŠKODA AUTO
konferencja, warsztaty,

wieczorny program

Preciosa a.s. piłka

Policie ČR piłka

World Dance
Championship

mistrzostwa w tańcach

Penny Market konferencja 

Babylon Cup turniej szermierki

Moneta Money Bank konferencja
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KONTAKT
CENTRUM BABYLON, a. s. 
Nitranská 415/1 
460 07 Liberec, Czechy 
 
ID: 25022962 
UID: CZ25022962

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

www.CentrumBabylon.cz 
www.HotelBabylon.cz

www. CentrumBabylon.cz • www. HotelBabylon.cz

mailto:sales@centrumbabylon.cz
http://www.CentrumBabylon.cz
http://www.HotelBabylon.cz
https://www.centrumbabylon.cz/
http://www.hotelbabylon.cz/
mailto:sales%40centrumbabylon.cz?subject=question%0D



