UBYTOVÁNÍ ∆ KONGRESY ∆ RESTAURACE ∆ WELLNESS ∆ VINAŘSTVÍ
ACCOMMODATION ∆ CONGRESS ∆ RESTAURANT ∆ WELLNESS ∆ WINERY

HOTEL

 komfortní ubytování v centru historického Mikulova
 unikátní poloha uprostřed všech významných památek
 130 pokojů kategorií business, standard, family a economy

s celkovou kapacitou 300 lůžek
 interaktivní TV/PC s přístupem na internet, Wi-Fi, lednice na

KONFERENCE

 konferenční a společenské prostory až pro 1000 osob, zázemí

pro firemní meetingy i kulturní akce
 největší konferenční centrum jižně od Brna
 klimatizovaný konferenční sál pro 500 osob vybavený moderní

technikou

každém pokoji
 energeticky úsporný hotel, green management
 parkoviště pro 130 vozů

 dalších 9 jednacích sálů a salonků s kapacitou od 10 do 120

hotel

CONFERENCE

 comfortable accommodation in the centre of Mikulov
 unique location in the middle of all the major sights
 130 rooms in category business, standard, family and economy with the

total capacity of 300 beds
 interactive TV / PC with internet access, Wi-Fi, fridge in every room
 energy-efficient hotel, green management
 parking for 130 vehicles

osob
 ideální kongresová poloha hotelu nedaleko hranic čtyř států

 conference halls and meeting rooms up to 1000 people, facilities for the

company meetings and cultural events
 the largest conference centre to the south of Brno
 air-conditioned conference hall for 500 people equipped with the latest

technology
 9 additional meeting rooms and lounges with capacity from 10 to 120

people
 ideal hotel location near the borders of four states

WELLNESS & WINE SPA

 moderní wellness centrum lázeňského typu na celkové ploše 700 m2

s kvalifikovanou obsluhou
 bazén na střešní sluneční terase s nezapomenutelným výhledem na okolní

panoramata
 saunový svět, zážitkové sprchy, vířivky, masážní vany a perličkové koupele
 mnoho druhů masáží a zábalů, parafín, karboxyterapie
 lymfodrenáž, kavitace, elektroléčba, ultrazvuk, laser a další procedury pod

lékařským dohledem
 originální vinoterapie

WELLNESS & WINE SPA

 modern wellness and spa centre with qualified staff and a total area of 700 m2
 pool on sun terrace on the rooftop with breathtaking panoramic views of the surrounding
 sauna world, experience showers, whirlpools, massage bathtubs and whirlpool baths
 many types of massages and wraps, paraffin, carboxytherapy
 lymphatic drainage, cavitation, electrotherapy, ultrasound, laser and other treatments

under medical supervision
 original winetherapy

GASTRONOMIE

 prestižní gastronomie snoubená s nejlepšími

regionálními víny, mezinárodní kuchyně i tradiční
speciality
 5 restaurací, originální vinný sklep s kapacitou až
260 osob
 restaurace Bellevue, Lobby bar, pivnice,
letní zahrádka s výhledem na Svatý kopeček
 Degustační galerie Pálava – to nejlepší
z restaurace a vinotéky na jednom místě
 široká nabídka vín za sklepní ceny
 rozmanité prostory pro hostiny, rauty, oslavy,
firemní akce nebo svatby

catering

 prestigious gastronomic service with the best regional

wines, international cuisine and traditional specialties
 5 restaurants, own wine cellar with a capacity of 260

persons
 Bellevue restaurant, Lobby bar, traditional beer-pub,

summer garden with a view of Svaty kopecek
 Palava Wine tasting Gallery – the best of restaurants

and wine in one place
 wide range of wines
 multiple spaces for receptions, banquets, celebrations,

corporate events or weddings

hotel ve vinařství ∆ vinařství v hotelu
vinařství

 25 ha vlastních vinic v okolí Mikulova
 šetrné zpracování hroznů gravitační technologií
 roční produkce cca 100.000 lahví kvalitního vína
 úspěšná umístění v tuzemských i zahraničních soutěžích
 prohlídky vinařství s degustací
 technologie výroby vína je přístupná přímo z hotelu
 originální vinný sklep s kapacitou až 260 osob

Winery

 25 ha of our own vineyards in the vicinity of Mikulov
 gentle grape processing with gravitational technology
 annual production of about 100,000 bottles of fine wine
 successful placement in the national and international competitions
 guided tours of winery with wine tasting
 our wine technology is directly accessible from the hotel
 own wine cellar with a capacity of 260 persons

Mlýnská 2, 692 01 Mikulov | telefon: +420 – 519 323 353
e-mail: hotel@galant.cz | www.galant.cz
vinarstvi@galant.cz | www.vinarstvigalant.cz
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Mikulov - Praha 250 km | Mikulov - Brno 45 km
Mikulov - Wien 70 km | Mikulov - Bratislava 90 km
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Hotel Galant je umístěn
v historickém centru
Mikulova s minimální
docházkovou vzdáleností.
 Náměstí 3 minuty
 Zámek 5 minut
 Amfiteatr 5 minut
 Vrchol Svatého
kopečku 20 minut

