Nabídka firemních akcí 2018/19
Safari Park Dvůr Králové
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení...
safari park ve Dvoře Králové je vyhlášený jedinečnými zážitky se zvířaty - projít nebo projet se tu můžete mezi
velkými stády žiraf, zeber a antilop, k vidění je tu dokonce nejvíce afrických zvířat v Evropě včetně lvů, slonů,
šimpanzů, nosorožců či surikat. Toto jedinečné prostředí však můžete nejen navštívit s rodinou, ale nyní máte

možnost uspořádat tady i neobyčejné firemní školení, večírek či teambuilding.

Pro firemní zážitkové programy máme připraveny kompletně renovované prostory Safari Park Resortu s kapacitou
až 180 lůžek a na ně navazující Safari pivovar, který nabízí jak českou, tak africkou kuchyni a nově i vynikající pivo
vlastní výroby. Skvělé ubytování a stravování doplňujeme nabídkou nevšedních zážitků, ať už jde o speciální
prohlídky zahrady, nahlédnutí do zákulisí chovu zvířat, zážitkové hry nebo masáže a pivní lázně v nově otevřeném
spa.
Safari Park Dvůr Králové má tradici uznávané zoologické zahrady, která dnes dokáže zvířata vracet do jejich
původního prostředí v Africe. Bude nám potěšením ukázat vám, že výborné podmínky jsme schopni vytvořit nejen
pro ně, ale i pro vás - pro naše klienty a návštěvníky, kterým prostředí safari parku přinese nové podněty,
odpočinek a pobavení v klidu jiného světa.
Brzy na viděnou,
Tým Safari Parku Dvůr Králové

ubytování
Hotel Safari Lodge***Superior
Luxusní ubytování v africkém stylu v pokojích typu ETHNO a KOLONIÁL.
Celková kapacita 30 pokojů (120 lůžek) zajistí pohodlné ubytování v blízkosti
konferenčních sálů.
• prostorné atrium s přihřívaným bazénem
• 24 hodinová recepce
• Wi-Fi
• školící prostory
• bowling

Pro všechny firemní akce zpracováváme individuální kalkulaci. Ceník k nahlédnutí zde.

ubytování
Safari kemp****
Originálně řešené zázemí čtyř hvězdičkového kempu s dominantou výběhu se
žirafami, zebrami a pakoni, které můžete v hlavní sezoně pozorovat 24 hodin
denně ze stylového ubytování v afrických stanech, bungalovech nebo z korun
stromů.
Celoroční ubytování v bungalovech pojme kapacitu 20 – 30 osob.
Z důvodu pestré nabídky ubytování v kempu budeme rádi, pokud nás kontaktujete
telefonicky na 777 454 605, nebo přes e-mail ved.hotel@zoodk.cz

Pro všechny firemní akce zpracováváme individuální kalkulaci. Ceník k nahlédnutí zde.

KVĚTEN - ZÁŘÍ
• venkovní bazén
• multifunkční hřiště
• grily
• Tsavo bar

CELOROČNĚ
• vířivka
• multifunkční hřiště

Konferenční Prostory
Disponujeme množstvím konferenčních sálů, ale i nestandardními a zajímavými prostory, které umíme
připravit k neformálnímu setkání i večernímu klavírnímu koncertu.
Hlavním prostorem pro pořádání firemních akcí se po rekonstrukci stal kongresový sál a hotelový salonek, který
najdete přímo v prostorách hotelu Safari Lodge, u vchodu do parku, vedle velkého parkoviště.

Konferenční sály
Masai Boma

Samburu Boma

konferenční sál

hotelový salonek

Vybavení:
-

promítací technika
zvuková technika
elektrické zásuvky
samoobslužný bar s kávovarem
sezení a stolování dle potřeb akce
řečnický pult
tlumočnická technika (nutno rezervovat)

další Prostory
neumannova vila
Secesní vila v koloniálním stylu je uzpůsobena
k neformálním setkání na terase stejně dobře, jako
pro „black tie“.

pavilony v klasické části parku
Přípitek Amarulou v pavilonu Africká savana s
pohledem na slony bude rozhodně jedním z nejlepších
ve vašem životě.

Galerie tengenenge
Galerie v africkém stylu je ideální pro přednášky
a promítání. Sál disponuje promítací a zvukovou
technikou.

restauranty kibo, kifaru, Baobab Boma bistro
Terasa na kůlech, grilování v pěším safari, nebo prosklené
bistro s terasou jsou další krásné prostory, které umíme
připravit pro nejrůznější účely.

Zážitkové a vzdělávací programy
Spojujeme vzdělání s aktivním odpočinkem a neotřelými zážitky, které jsme schopni upravit na míru
vašim potřebám. Ať už se jedná o velikost skupiny, věk, jazykovou mutaci či fyzické indispozice.

Komentovaná prohlídka
Od ranních až po noční
procházky ve vnitřních i
vnějších expozicích zahrady.
1,5 – 2 hodiny

Komentovaná prohlídka s návštěvou zákulisí
Zákulisí:

Žirafě z očí do očí
Darwinova stanice
Mořská akvária
1,5 – 2 hodiny

.
2 500 Kč/skupina do 25 osob*

8 000 Kč/ skupina*

*pro všechny firemní akce zpracováváme individuální kalkulaci

Zážitkové a vzdělávací programy
Žirafě z očí do očí
Žirafa má několik nej – například je nejvyšším savcem planety a její oči jsou nejspíš tak krásné,
protože jsou ty největší do kterých se můžete podívat. Čeká vás návštěva stájí, krmení
a zajímavosti z chovu.

Darwinova stanice
Zážitkový a vzdělávací program je zaměřen na stanici s kontaktními plazy a povídání o
možnostech ochrany přírody.

Mořská akvária
Jestli je korál živočich, nebo rostlina, jak se tyto krásy množí nebo jak funguje jejich akvárium zjistíte
v zázemí mořského akvária. V rámci tohoto zázemí uvidíme i expozici Jedovatá Afrika.

Zážitkové a vzdělávací programy
Mimořádné Večerní safari

Pátrací hra

Bubenický workshop

Autobus pro skupinu 52 lidí s
populárně-naučným
komentářem průvodce

Zážitková pátrací hra

1 hodina

1,5 – 3 hodiny

½ - 1 ½ hodiny

2 000 Kč bez lektora
2 500 Kč s lektorem

1 osoba – 200 Kč*

1 autobus
11 999 Kč*

2 autobusy
23 998 Kč*

VÝZKUMNÍKEM NA
SAFARI

LETNÍ
*pro všechny firemní akce zpracováváme individuální kalkulaci

Skupinový workshop
pro začátečníky i
pokročilé

Zážitkové a vzdělávací programy
Mimořádné večerní safari

LETNÍ

Zažijte stáda antilop, hejna pelikánů a hravý soumrak
afrických savan s odborným výkladem průvodce. Jsme schopni vybavit dva safari busy s celkovou kapacitou
104 osob.

výzkumníkem na safari
Zážitková pátrací hra pro skupiny, je tou pravou teambuildingovou aktivitou, která stmelí váš kolektiv
a vyzkouší poctivost a bystrost všech zúčastněných.
Je možné mít jako odpočinkovou aktivitu, či hrát na čas, bodování nebo o ceny.

Bubenický workshop
Pod vedením afrického umělce Robena Mlauziho se naučíte využívat rytmus jako nástroj k vaší každodenní
práci. Fyzické i mentální uvolnění a zároveň perfektní cvičení na komunikaci ve skupině. Neotřelá aktivita pro
jednotlivce i skupiny.

Zážitkové a vzdělávací programy
fotoworkshop
Mít v hledáčku nebezpečné šelmy i elegantní kopytníky se vám podaří díky našemu
zábavnému fotoworkshopu pro začátečníky i pokročilé.

Agentura
I mimo hlavní sezónu vás bude čekat adrenalin na pláních safari! Jízdy na čtyřkolkách, lanový
park Katika Miti, paintball, střelecké disciplíny nebo zábavný večerní kvíz? V případě zájmu
kontaktujte ved.hotel@zoodk.cz.

Gastronomie – chutě a vůně z domova i afriky
• originální piva RHINO, KILI, AFRICAN QUEEN a SAFARI BEER • bylinkové limonády • trdelník • těstoviny • pizza • saláty • hamburgery • africké řezy •
Moderní gastronomie
Africké i české speciality
Velkokapacitní kuchyně vybavené
nejmodernějšími technologiemi, lokální
a domácí suroviny spolu s originálními
pivy z našeho minipivovaru zaručují vaši
spokojenost.

Gastronomie – chutě a vůně z domova i afriky
• Moderní gastronomie, české a africké speciality - jídla a nápoje podle afrických receptur • nabídka vlastních piv a speciálů • jihoafrická vína •

safari pivovar

novinka

restaurant lemur / safari spa – masáže a pivní lázně / konferenční salonky
• netradiční interiér restaurace s výhledem do pivovaru
• Lobby bar Zanzibar s bowlingem
• samoobslužná restaurace
• výhled do expozice lemurů
• salátový bar
• letní terasa
• dětské hřiště

WHITE RHINO beer 12˚
světlý ležák

BLACK RHINO beer 14˚

AFRICAN QUEEN beer 11˚

tmavé pivo

APA

KILI beer 16˚

SAFARI BEER 11˚ / 13˚

IPA

pšenice / zimní zázvor

Gastronomie – chutě a vůně z domova i afriky
• sami si vyrábíme řadu výrobků přímo v safari parku • nepoužíváme náhražky a umělá dochucovadla • nejčastěji nakupujeme “kolem komína” od našich lokálních dodavatelů•

pomáháme
Připíjíme na podporu nosorožců našimi originálními pivy WHITE RHINO BEER a BLACK RHINO BEER
z nového Safari pivovaru. Přispíváme tak na jejich chov a program
ZACHRAŇME NOSOROŽCE.
Z každého prodaného litru předáme 2 Kč formou daru na konto Wildlife našeho
parku každý rok 22.9. na „Světový den nosorožců“.
Věříme, že piva našim návštěvníkům zachutnají a podaří se vybrat co nejvíce.

Náš tip: obdarujte své partnery tak, že pomůžete 
- dárkový pivní box BIG FIVE, adopce zvířete nebo
příspěvek na konto Wildlife (více v sekci „Adopce“)

Gastronomie – chutě a vůně z domova i afriky
Jak pomáháme?
BEZ PALMOVÉHO OLEJE
Safari Park Dvůr Králové vyřadil ze své nabídky jakékoliv výrobky, které palmový olej obsahují. Už několik let není
palmový olej vůbec používán v provozu firmy Safari Gastro. Zároveň jsme se dohodli s dodavateli, jejichž zboží v safari
parku prodáváme, aby přešli na výrobky bez palmového oleje! Od začátku roku 2017 se nám ho jako v jedné z prvních
zoo podařilo rovněž vyřadit i z krmiv pro zvířata. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte a palmový olej ze své spotřeby
vynecháte také!

MYSLÍME ZOOLOGICKY
• zpracujeme maximum, téměř nic nevyhazujeme / neplýtváme • snižujeme množství potravinového odpadu
• zavedli jsme vratné kelímky na nápoje, dřevěné příbory a papírová brčka
• pečlivě zvažujeme, jaké budeme používat jednorázové obaly • maximálně se vyhýbáme jednorázovým plastům
• třídíme komunální odpad • používáme elektromobily • šetříme energie

kontakty
Rádi pro vás připravíme nejen firemní akce, konference a teambuildingy, ale také
soukromé pobyty a netradiční program na míru dle vašich požadavků.

MARKÉTA KIRSCHOVÁ
Vedoucí Safari Park Resortu

+420 777 454 605
499 622 261
+420 777 66 70 66
provoz@safarigastro.cz
www.safarigastro.cz

ved.hotel@zoodvurkralove.cz
www.safariparkresort.cz

499 311299
+420 770 144 232
info@zoodk.cz
www.safaripark.cz

Dárkové předměty
Odvezte si vzpomínky na úžasné zážitky, které budou pomáhat a přinášet radost
vám, vašim zaměstnancům a jejich blízkým.
Drobnosti pro děti, africké dobroty, fair trade trička, pivní sety nebo korálky
od masajských žen.

Rádi pro vás připravíme dárkové balíčky dle vašich požadavků.
Kontakt: +420 770 144 191

adopce
Být partnerem dvorské zahrady a potěšit své zaměstnance zároveň,
je velmi jednoduché díky adopčním programům.
Adoptujte u nás zvíře dle svého výběru a kromě dobrého pocitu získáte
i výhody plynoucí z výše vašeho daru.

Nabízíme 4 adopční balíčky nebo adopci na míru.

Reklamní spolupráce
Komerční prezentace vaší společnosti v safari parku je nejen účinnou reklamou,
ale i partnerstvím, které výborně působí na potenciální klientelu.
Nabízíme možnost pronájmu reklamních ploch, prezentaci propagačních
materiálů a další.

V případě jakýchkoli dotazů či zájmu si s vámi rádi domluvíme schůzku.
Tereza Vernerová
Marketing

+420 770 144 232
TEREZA.VERNEROVA@ZOODK.cz

KWA HERI!
TĚŠÍME SE NA VÁS
V SAFARI PARKU DVŮR KRÁLOVÉ

