
Zvolte si
ty pravé prostory
pro firemní  akci!
Firemní akce, teambuildingy, 
konference, školení, večírky, 
rauty, akce „na klíč“.

www.hotelrusava.cz

Zvýhodněné ceny ubytování pro skupiny, 
bohatá nabídka sportovního  a relaxačního 
vyžití (krytý bazén, wellness, venkovní 
víceúčelové hřiště, bowling), útulná 
restaurace, sály různých velikostí.



Proč
uspořádat
akci
právě
v Hotelu
Rusava***?
Hotel Rusava stojí uprostřed krásné přírody Hostýnských vrchů, ve valašské 
obci Rusava a je křižovatkou turistických a cyklistických tras. Hotel Rusava 
nabízí ubytování různých kategorií - hotelové pokoje kategorie ***, chatky, širokou 
škálu služeb - wellness centrum, krytý bazén, masáže a koupele, sportovní  
vyžití - bowling, víceúčelové hřiště, půjčování sportovníhonáčiní, zázemí  
pro děti - kryté brouzdaliště, dětské hřiště, dětská herna. 

Hotel disponuje 30 stylově vybavenými pokoji Standart, Exclusive a Apartmá.
Hotelovým hostům je k dispozici parkování v areálu bez poplatku a Wi-fi připojení 
k internetu. V blízkém okolí hotelu najdete lyžařský svah 
a koupaliště. 



Ubytování je možné v hlavní rekonstruované budově, 
v depadence Hotel II a klimatizovaných chatách.

17x dvoulůžkový pokoj (některé s možností přistýlky)

7x třílůžkový pokoj (1 bezbariérový pokoj)

2x rodinné apartmá (dva pokoje se společnou koupelnou)

3x Apartmá

Hotel I
nabízí ubytování ve 30 dvou- a více-lůžkových pokojích 
typu Standart, Exclusive a Apartmá. Zařízení pokojů 
stejně jako celého Hotelu I je kombinací osobitého 
dřevěného valašského rázu s modernějším komfortem 
zaručujícím pohodlí hostů.

Smluvní ceny Hotelu I a II se pro firemní akce 
sestavují individuálně v závislosti na počtu osob  
a množství objednaných služeb popř. období  
( převážně 10 – 15 % z pultových cen – ceník  
na www.hotelrusava.cz/cenik ). Cena ubytování v 
Hotelu I a II je vždy se snídaní formou bufetu  
a denně hodinovou návštěvou krytého bazénu.

Chaty 
Rekonstruované klimatizované chaty nabízí komfortní 
soukromé ubytování pro 4 – 5 osob (4 lůžka  
+ 1 přistýlka).

V přízemí chatky se nachází obývací pokoj  
s kuchyňkou, vstup na terasu a koupelna se sprchovým 
koutem, v podkroví pak 4 lůžka vč povlečení.

Depandance Hotel II
po celkové rekonstrukci v roce 2017-2018. Je vzdálen  
100m od hlavní budovy Hotelu I, kde probíhá veškeré 
stravování. Po modernizaci nabízí 20 dvoulůžkových 
pokojů kategorie *** (1 bezbariérový pokoj).

Ubytování

!



Pro účely školení jsou na hlavní budově Hotelu I  
k dispozici dvě školící místnosti - Sál I a salonek „F“. 
Kapacita sálu I je až 100 osob dle zvoleného typu 
uspořádání. Na protější straně se nachází Sál II, který je 
využívaný ke stravování. Tyto dva sály jsou propojeny 
restaurací. V přízemí u recepce se nachází menší školící 
místnost Salonek „F“, který je určen max. pro 20 osob. 

K večernímu posezení poslouží přilehlá venkovní terasa 
s úžasným výhledem do okolí. Na terase je možnost 
večerního grilování.

Hotel I - Sál 1

Hotel I - Salonek „F“

Hotel II - Velký sál

Hotel II - Salonek

Největší konferenční místnost se nachází v přilehlé 
depadenci Hotelu II. Je po celkové rekonstrukci  
v roce 2017. Kapacita sálu je až pro 150 osob  
dle zvolené možnosti uspořádání nábytku.

V přízemí Hotelu II nalezneme útulný salonek  
pro 25 osob.

Všechny tyto místnosti nabízí klidné sousední 
prostory, dostatečné osvětlení, možnost zastínění 
oken z důvodu projekce, jsou vybaveny didaktickou 
technikou, flipchartem, promítací plochou, připojení  
k Wifi.

Konferenční
prostory

Pronájmy 
Ceník – prostor/den dle topné sezóny
Hotel II – velký sál  (150 osob)       6 000 - 8 000 Kč
Hotel II – salonek (25 osob)       2 000 - 3 000 Kč
Hotel I  – sál I konferenční (100 osob)     4 000 Kč
Hotel I  – salonek (20 osob)                500 Kč
Terasa                 3 000 Kč

         Smluvní ceny pronájmů se pro firemní akce mění v závislosti   
         na počtu osob a množství objednaných služeb.!



Útulná hotelová restaurace je srdcem Hotelu Rusava. Stylově vybavený 
interiér, s výčepním pultem zastřešeným doškovou střechou, má kapacitu 
50 míst a pochutnat si zde můžete na tradičních českých jídlech  
i na mezinádrodní kuchyni. Gastronomické služby byly oceněny známkou 
za speciality regionu Czech Special.

Nabízíme obědy a večeře formou bufetu za 250 Kč / os. Bufet se skládá 
z polévky, výběrem ze dvou hlavních chodů, dezertu, salátu, čerstvého 
ovoce nebo kompotu.

Návrh jídelního lístku zasíláme převážně týden před akcí, pokud není domluveno jinak.

Dále také máme v nabídce slavnostní menu a rauty, které účastníky 
jistě potěší. Na požádání Vám zašleme nabídky kompletního 
slavnostního menu včetně přípitku. Rádi Vám připravíme a naceníme 
návrh přesně dle Vašich požadavků  a přání. 

Bar Hotelu Rusava (hned vedle recepce) nabízí teplé, studené nápoje 
a drobné občerstvení. V letním období je k baru navíc připojeno 
venkovní posezení. Hosté zde mohou nerušeně sledovat televizní 
sportovní utkání nebo si zahrát kulečník nebo šipky.

Coffeebreak
1.  Káva s mlékem nebo čaj, džbány s vodou a citronem ................................. 79 Kč
2. Káva s mlékem nebo čaj, džbány s vodou a citronem, 
    1ks slané/sladké ............................................................................................................................ 119 Kč
3. Káva s mlékem nebo čaj, džbány s vodou a citronem, 
    2 ks slané/sladké .....................................................................................................,.................. 139 Kč
4. Káva s mlékem nebo čaj, džbány s vodou a citronem, džus,
    1ks slané/sladké a 100g ovoce ...................................................................................... 149 Kč

Gastronomie

!



Jednotlivé pokrmy můžete mezi 
sebou kombinovat.

Studené večerní občerstvení    
470 Kč/os

Večerní raut v kombinaci  
s grilováním 650 Kč/os

Večerní raut  600 Kč/os

Večerní raut  790 Kč/os
  

•  Kanapky
•  Tatarský biftek,  topinky
•  Variace kvalitních uzeninových 
    specialit
•  Sýrové prkénko zdobené hroznem  
   a vlašskými ořechy
•  Sýrová roláda
•  Miniřízečky (kuřecí, vepřové)
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
   dle ročního   období
•  Domácí jablečný závin
•  Pečivo

•  Kuřecí steak grilovaný                                                         
•  Vepřová krkovička grilovaná            
•  Hermelín grilovaný s anglickou 
    slaninou                                                                
•  Grilovaná zelenina                                                                                  
•  Tatarský biftek, topinky
•  Kuřecí miniřízečky v sezamu
•  Sýrové prkénko zdobené hroznem  
   a vlašskými ořechy
•  Variace uzeninových specialit
•  Vepřové koleno bez kosti na pivu 
    a medu
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
   dle  ročního období
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Pečivo                                                                                                                                             
             

•  Drůbeží roláda s mandlemi
•  Variace českých sýrů zdobené hroznem 
    a vlašskými ořechy
•  Uzené s křenem
•  Vepřové miniřízečky a kuřecí miniřízečky 
    v sezamu
•  Pečená žebra na zeleném pepři
•  Filírovaný losos na bylinkovém másle
•  Pikantní hovězí gulá s cibulí
•  Kuřecí paličky Sweetchilli
•  Těstovinový salát s čerstvou zeleninou
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
    dle ročního období
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Pečivo  

•  Uzený losos na bagetě s koprem
•  Roastbeef
•  Francouzské sýry (Roquefort, Brie,  
   Raclette,  Camembert, kozí sýr)
•  Plněná panenka sušenými rajčaty
•  Kuřecí rolky s parmskou šunkou 
    a rukolou
•  Kuřecí paličky na medu
•  Vepřové ministeaky na rozmarýnu
•  Kuřecí minišpízy
•  Uzená kýta od kosti (min. 9 kg)
•  Bramboráčky
•  Šopský salát
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
    dle  ročního období
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Pečivo  
•  Čokoládová fontána (hořká  
   čokoláda, ovoce)

Rauty
1 3

2 4

Čokoládová fontána s ovocem 1 500 Kč / 2kg dávka
Uzená kýta s kostí k okrajování 4 400 Kč / cca 10kg!

https://www.hotelrusava.cz/restaurace
https://www.hotelrusava.cz/restaurace
https://www.hotelrusava.cz/restaurace
https://www.hotelrusava.cz/restaurace
https://www.hotelrusava.cz/restaurace
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https://www.hotelrusava.cz/ubytovani/hotel-rusava-1


Po konferenci budete mít ještě dostatek času si oddechnout a relaxovat 
v našem hotelovém wellness centru, zaplavat si v krytém bazéně či 
využít některé z dalších wellness procedur, které Hotel Rusava nabízí.

K dispozici jsou dvě dráhy (max. 10 osob / dráha). Obuv na bowling 
zapůjčujeme. Cena 350 Kč / 60 min / dráha.

V areálu hotelu je možnost sportovního vyžití – venkovní hřiště s umělým 
povrchem pro volejbal, fotbal, basketbal, nohejbal, floorbal a tenis, 
venkovní stůl pro stolní tenis. Sportovní vybavení zapůjčujeme. Cyklisté  
a lyžaři mohou využít úschovny. V areálu jsou k dispozici dvě ohniště.

Plavecký bazén - 12 m x 5 m - hluboký 1,35 m - teplota vody 27,5 °C
Dětské brouzdaliště - široké 3 m - hloubka 0,3 m - teplota 32°C
Zapůjčeme také branky a míč pro vodní pólo.

Pro ubytované na Hotelu I a II je v ceně ubytování zahrnuta denně 
hodinová návštěva krytého bazénu zdarma.

K relaxaci Vám poslouží naše hotelové wellness centrum 
s whirpoolem, saunou a párou (kapacita 12 osob). 

Můžete se také uvolnit při masáži. Naše masérky jsou však 
externí, proto je nutné vždy objednávat dopředu.

Před masáží je vhodné zahřát svaly hřejivým rašelinovým 
zábalem nebo uvolnit tělo  v přísadové nebo hydromasážní 
koupeli.

Klasická relaxační masáž   
• za použití speciálních
  regeneračních olejů  
  k uvolnění svalů  
  a odstranění bolesti

Volnočasové aktivity

Zažijte zábavu a uvolnění při hraní
bowlingu se svými kolegy.

Krytý bazén
/plavecký bazén, dětské brouzdaliště/

Wellness centrum 

Masáže

Zábaly a koupele



Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat!
Na Vaše přání Vám připravíme předběžnou kalkulaci.

Hotel Rusava***
Rusava 334 
768 41 Rusava
+420 777 794 700
recepce@hotelrusava.cz
www.hotelrusava.cz

Rádi Vás přivítáme na osobní schůzce s prohlídkou prostor!
Mgr. Ivana Zoth Krchová
ředitelka hotelu 
+420 776 857 523 

Bc. Petra Zaoralová
provozní hotelu
+420 720 188 661

Zvolte si
ty pravé prostory
pro firemní akci!


