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GALATEA **** Superior je čtyřhvězdičkový hotel, který v roce 2017 prošel 
kompletní rekonstrukcí všech interiérů a rozšířením restaurace. 
 
Jsme situováni v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, pouhých 5 minut od sjezdu 
z D10 a od Administrativního centra Škoda Auto, velice dobrá je dostupnost na 
trase z Prahy i např. z Krkonoš, Liberce atd.  Areál disponuje vlastním dostatečně 
prostorným parkovištěm. Pro hosty a klienty v našem areálu nabízíme zajištění 
těchto možností: 

 
TRAINING CENTER-  vysoká variabilita místností pro různá uspořádání: 

 
- TŘI KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI 
o GAIA, 1. patro, kapacita 45 osob „divadelně“, 32 osob „školně“, resp. 

variabilně dle uspořádání stolů (čtverec, obdélník, hnízdové či 
skupinové sezení). 

o HELIOS, 1. patro, kapacita 10-12 osob v konferenčním uspořádání 
(tabule „I“). 

o IRIS, 2. PATRO, kapacita 10-14 osob v konferenčním uspořádání, (tabule 
„I“). 

o vhodné na školení, prezentace, workshopy, soukromá setkání 
o všechny tyto salonky jsou vybavené špičkovou video a 

audiotechnikou převyšující standardy Škoda Auto (plátno, skleněné 
tabule, flipcharty, dataprojektor, mikrofon, možnost připojit vizualizér) 

o místnosti jsou klimatizované, se zastíněním a bezplatnou wifi sítí 
o s možností individuální obsluhy, či přípravou coffee breaku v předsálí 
o  
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- PROSKLENÁ KRYTÁ TERASA 
o kapacita až 60 osob stolování, až 50 osob „školně“, 70 osob „divadelně“ 
o pro školení, prezentace, workshopy, konference, galavečery s kulatými 

stoly apod., základní cena 1500 Kč/hod. 
o pro velkou společnost může být terasa spojena s prostorem restaurace 

– kapacita až 100 osob, restauraci lze pro konkrétní den zcela uzavřít 
pouze pro Vaši společnost  

o pro separátní využití lze terasu oddělit zvukově izolační skleněnou 
zástěnou a žaluziemi, skleněné stěny lze stínit i směrem ven, nebo 
naopak zcela otevřít, ventilace nastavitelnými střešními lamelami  

o k dispozici plátno, ozvučení celého prostoru, technika převyšující 
standardy Škoda, možnost připojení vizualizéru, instalace flipchartů 

o možnost zajistit překladatele i simultánní tlumočení (kabiny) 
o možnost připravení rautu, teplého občerstvení a grilování přímo 

v prostoru terasy vybavené vlastní digestoří 
o exkluzivní výhled do hotelového parku, možnost střešní ventilace, 

vytápění 
 

         
 
GASTRONOMIE 

- CATERING 
o klasické i netradiční coffee breaky 
o možnost bezlepkového pečiva či zde připravených koláčů, zákusků 
o grilování na venkovním grilovišti či ve vnitřním prostoru terasy 
o obědy či večeře á lá carte, nebo sestavení dvou či více chodových 

menu dle přání hostů 
o vycházíme vstříc i v případě alergií a nesnášenlivosti určitých druhů 

potravin, menu dle přání 
o pro nevšední posezení při hezkém počasí lze využít altánek (až 50 os.), 

molo nad rybníčkem (až 12 os.), či palouček v hotelovém parku 
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- RESTAURACE  
o kapacita 70 osob  
o šéfkuchař s dlouholetou mezinárodní zkušeností, tematické 

degustační vícechodové večeře, „chef nights“ – vaření před hosty 
o výborná káva Filicori, pivo Hendrych, Lobeč, přírodní minerálka 

Krondorf  
o koláče, džemy, paštiky i klobásy vlastní výroby, lze též nabídnout jako 

firemní dárek samostatně či v kombinaci s víny z Galerie vín „Po 
Skleničce“ 

o možnost uspořádání kuchařských kurzů pro skupiny zájemců, nebo 
jako teambuildingovou aktivitu  

 
- GALERIE VÍN PO SKLENIČCE  
o suterénní vytápěný prostor vinárny s kapacitou 60 osob u stolů  
o vybavení jako ve školicích místnostech – plátno, dataprojektor 
o vinný sklep s nabídkou 72 druhů tichých vín ze 4 moravských 

podoblastí, vybraná vína z menších rodinných vinařství 
o možnosti degustace, které jsou omezené pouze stráveným časem, 

nikoli výběrem vín  
o občerstvení servírované z restaurace, teplé i studené rauty, výběr sýrů 

z Českého ráje a zde sušeného masa a uzených klobás, další vhodné 
„chuťovky“ k vínu 

o prostor také pro tanec, karaoke či jinou teambuildingovou aktivitu – 
např. lze zapůjčit trenažér závodních aut a zajistit i poháry pro vítěze  

o všechna vína lze koupit i s sebou, za ceny jako u moravských vinařů 
o lze také připravit z vín a vlastních výrobků (džemy, paštiky) dárkové 

balíčky např. pro firemní zákazníky, potisk etiket  či gravírování 
skleniček lze zajistit na přání 
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UBYTOVÁNÍ:  
 

o kapacita 58 lůžek, celkem 27 dvoulůžkových pokojů, možnost 
uzpůsobení typu twin nebo double, 2 apartmány, 2 suite pokoje se 
dvěma ložnicemi, celkem pro 4 osoby, 1 dvoulůžkový pokoj plně 
bezbariérový, včetně koupelny 

o vše vybaveno ve standardu **** Superior, celá budova je bezbariérová, 
všechny interiéry jsou nekuřácké, s individuálně nastavitelnou 
klimatizací v jednotlivých pokojích, bezplatná  wifi síť 

 

    
 

WELLNESS: 
 

- PROCEDURY 
o privátní vířivka pro 7 osob, klasická finská sauna 
o vyhřívaná odpočívací zóna s lehátky a panoramatickým výhledem do 

parku, propojená s ostatními prostory wellness 
o tři masážní místnosti s velkým výběrem wellness procedur, 

klasických i relaxačních masáží, komplexní péče zkušených 
fyzioterapeutek, lze využít i při konferencích 

 
- KOSMETIKA A VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 
o čas pro sebe, rozvoj a harmonizaci organismu, poradenství v oblasti 

výživy 
o galvanické lázně, anti-aging poradenství, personalizovaná péče o 

obličej a pokožku 
o měření karotenoidů v kůži biofotonickým skenerem, diagnostika 
o po domluvě možnost měření aury, uspořádání přednášek na téma péče 

o pokožku 
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FACILITIES / ZÁZEMÍ:  
 

- PARKOVIŠTĚ  
o Zpevněné parkoviště pro 60 aut (dle potřeby i více na travnatém 

povrchu)  
o podzemní garáže pro 10 aut, možnost příjezdu a parkování též pro 

autobusy 
 

- HOTELOVÝ PARK  
o rozsáhlý areál se vzrostlými stromy a keři, centrálním rybníčkem 

plným ryb a raků, travnatým paloukem, bylinkovou zahrádkou  
o možnost uspořádat venkovní teambuildingové aktivity, hry, oslavy či 

např. ranní cvičení, snídani v trávě či piknik  
o v období duben – říjen lze využít venkovní klimatizovaný párty stan 

s kapacitou až 150 osob 
o v období duben – říjen lze využít venkovní griloviště s kapacitou 50 

osob pro oslavy či netradičně pojaté prezentace, školení apod. 
 

- ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU  
o pro skupiny hostů lze zajistit např. prohlídku závodu Škoda Auto, 

Škoda Auto Muzea či Leteckého muzea Metoděje Vlacha 
o dle přání sestavíme outdoorový program v blízkém okolí či Českém 

ráji, lze zajistit i dopravu na golfová hřiště v okolí 
 

- POUKÁZKY, DÁRKOVÉ BALÍČKY 
o Na kterékoliv z námi poskytovaných služeb - ubytování, restauraci, 

wellness i vstup do Galerie „Po Skleničce“ lze nabídnout dárkové 
poukázky, které mohou sloužit i jako benefity pro zaměstnance 

o Dle Vašich přání připravíme balíčky pro Vaše firemní klienty – víno, 
alkohol, čokoláda, zdejší džemy či paštiky, skleničky – vše 
v ozdobných obalech, dle Vašeho zadání  

 
                                                   
 
 

KONTAKTUJTE NÁS 
 

hotel@galatea.cz 
+420 777 554 376 
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