Školící prostředí, Vinařství Zaječí
Vinařská, Zaječí, Břeclav

500 Kč / měsíc
V našem rodinném Vinařství Nosreti s.r.o. v malebné jihomoravské obci Zaječí můžete uspořádat školení, meeting,
prezentace, přednášky i výstavy. Stačí si jen vybrat místo v našem vinařství, které vám bude nejvíce vyhovovat, protože
každé má své jedinečné kouzlo a možnosti. Stačí si vybrat z následující nabídky prostor pro Vaši akci:
https://www.vinarstvinosreti.cz/ﬁrmy#ﬁrmy-skolici-prostredi KONFERENČNÍ MÍSTNOST Nová školicí místnost s kapacitou až
50 osob, výbornou akustikou, zabudovaným dataprojektorem a soukromím. Místnost je klimatizovaná, situovaná v nové
přístavbě s vlastní malou terasou jen pár schůdků od hlavní terasy před vinárnou. VINÁRNA Tradiční moravské prostřední
útulné vinárny s kapacitou až 60 osob. Vinárna je srdcem celého vinařství a je propojena s velkým sálem vinného sklepa,
obytnou částí penzionu a s kuchyní. Uvnitř vinárny je také zázemí obsluhy s barem a pípou. VELKÝ KLENUTÝ SÁL Pokud
plánujete opravdu velkou ﬁremní akci a chcete dostatek místa například i pro taneční parket, pak Vám doporučujeme velký
klenutý sál ve vinném sklepě s kapacitou až 100 osob, který díky jedinečné architektuře, klenutému stropu a ohni ve velkém
krbu utvoří jedinečnou atmosféru pro Vaše školení i after-party. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat
provozní Vinařství Nosreti na tel.: +420 725 106 714 nebo e-mailem na provozni@nosreti.cz.

CENA
Cena nájmu

500 Kč / měsíc

LOKALITA
Okres

Břeclav

Obec

Zaječí

Ulice

Vinařská

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

4701_Školící prostředí

Datum aktualizace

25.03.2021

Druh objektu

Smíšená

Vybaveno

Ano
2

Plocha užitná m

100

Počet podlaží objektu

2

Počet míst k parkování

7

Jitka Střechová
Tel.: +420 725 715 479
E-mail: strechova@nosreti.cz

Číslo nabídky: 4701_Školící prostředí
factorypark.cz/reality/0074/

Ostatní

Výtah

Stavba

Ostatní

POPIS PROSTORU
Kategorie

Komerční prostory

Číslo podlaží v domě

2

Typ domu

Patrový

Druh prostor

Jiné

Stav prostoru

Velmi dobrý

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

C - Úsporná

Vyhláška

78/2013 Sb.

Spotřeba

140 kWh/m² za rok

Jitka Střechová
Tel.: +420 725 715 479
E-mail: strechova@nosreti.cz

Číslo nabídky: 4701_Školící prostředí
factorypark.cz/reality/0074/

