Nezapomenutelný teambuilding
v srdci Valašska

V Grandhotelu Tatra vás okouzlí atmosféra vysokohorského
hotelu s individuálním přístupem ke klientovi, moderní vybavení
a vysoký standard poskytovaných služeb.

Nezapomenutelné teambuildingové programy
Velké Karlovice
Objevte místo s jedinečnou symbiózou pohodlí, luxusu a prvotřídních služeb v okouzlující
krajině, obklopené chráněnou krajinnou oblastí Beskydy. Slunné svahy valašské přírody,
dekorované stády ovcí, stromy, které vyprávějí příběhy a neopakovatelné výhledy,
které si zamilujete v přímo pohádkové obci Velké Karlovice.
Navštivte Grandhotel Tatra a užijte si prvotřídní gastronomii, díky níž jsme tradiční
valašská jídla povýšili na dokonalou souhru chutí místních surovin. Zveme vás do našeho
lobby baru, abyste si pochutnali na domácích dezertech, o jakých se vám nikdy nesnilo
a jako bonus pro vás je tu nádherný výhled do údolí obce Velké Karlovice.
Dokonalá souhra příjemné atmosféry s relaxační hudbou, bazén s vodními atrakcemi,
vířivky pod širým nebem a bohatý sortiment čerstvých ovocných či zeleninových šťáv,
limonád, a dobré kávy - takové je naše wellness centrum s ﬁtness., , který získal mnoho
prestižních mezinárodních ocenění. Široká nabídka masáži, rituálů a kosmetiky potěší
pány i dámy, menší i ty dříve narozené.
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Komfortní ubytování v jednolůžkových a v dvoulůžkových pokojích
s nádhernými výhledy do údolí nebo lesa. Spojení přírody a luxusu
vás okouzlí už při příchodu do hotelového pokoje. Neexistuje ideálnější
místo pro stmelení kolektivu a nezapomenutelných zážitků plných
dobrodružství. Vyjděte z každodenního stereotypu města a načerpejte
energii Valašska na vlastní kůži.

Spokojený tým zaměstnanců
je klíčem k úspěchu každého
manažera
Vyberte si z pestré nabídky indoorových a outdoorových aktivit, díky
kterým se vám podaří stmelit vztahy kolektivu a zefektivnit jeho
spolupráci. Zbytek nechejte na nás, poskládáme vám teambulding
šitý na míru s těmi nejlepšími službami a vždy ochotným personálem.
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Hotel se nachází na slunném svahu valašské krajiny v malebné obci
Velké Karlovice, v CHKO Beskydy. Vyberte si z pestré nabídky indoorových
a outdoorových aktivit.

Správně zvolený teambuilding
Existuje ideálnější příležitost než ﬁremní teambuilding, kdy můžete zaměstnance
společně seznámit a naučit, jak spolu komunikovat a spolupracovat? Navíc podpoříte
soudržnost mezi různými týmy a zefektivníte jejich práci – a to vše zábavnou formou
s množstvím zážitků, na jaké se nezapomíná.
Preferujete léto nebo spíše zimu? Nepříznivé počasí nás neodradí, jsme připraveni
vytvořit vám dobrodružství po celý rok, stačí si vybrat z naší nabídky.
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Indoor aktivity
Vyberte si z nabídky indoor aktivit, které rozzáří váš den i za nepříliš ideálního počasí.

Degustace exkluzivní Navrátilove slivovice
Příběh Návrátilovi slivovice se začal psát už před téměř 100 lety. Každý rok vznikne
zhruba 4000 lahví. V pálenici se drží tradice, receptury a postupy. Pozvolné pálení
probíhá na letitém kotli, pod kterým se topí dřevem. Po láhvích se obvykle
jen zapráší. Rozeberou je nejlepší restaurace, bary a teď i my.
Degustace slivovice Rudolf Jelínek
Jste milovníci slivovice? Chcete si vyzkoušet schopnosti svých smyslů a zjistit,
zda rozeznáte jednotlivé druhy pomocí jejich vůně, barvy a samozřejmě chuti?
Degustace vín
Jak zdatní jste v oblasti vína?
Prožijte příjemný večer ve společnosti poháru vínka, chutného jídla a zábavy.
Na konci večera se ukáže, kdo z Vás je nejlepší znalec vín.
Degustace rumů
Troufáte si uhodnout všechny z nabízených vzorků rumu?
Je na vás, jestli vyberete jednotlivce nebo celý tým degustátorů.

Degustace domácích a mezinárodních sýrů
Vyberte si největšího gurmána v týmu, pro kterého nebude problém uhodnout,
jaké vzorky sýrů jsme připravili. Pozor, nebude to jen tak jednoduché.
Při degustaci je nutné si zavázat oči.

Kvíz day
Filmová scéna, hudba, technologie, zeměpis, dějepis nebo něco o vaší ﬁrmě?
Na vaši žádost připravíme kvíz z předem vybrané oblasti.
Vítěz získá důležité body pro svůj tým.

Kurz pečení valašských frgálu
Naučte se výrobu frgálů pod vedením našich pekařek. Účastníci si během kurzu
pod vedením pekařky zkusí celý postup a zhotoví si vlastní frgál, který si odvezou
domů. Dozví se také různé tipy a zajímavosti o pečení frgálů.

Dřevořezba
Účastníci objeví kouzlo tradičního řemesla, zažijí radost z vlastní tvorby a dokončeného
díla. Pod vedením zkušeného dřevořezbáře a za použití profesionálního náčiní si účastníci
vytvoří a odnesou domů vlastní výrobky z dřeva.
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Kurzy vaření
Nejen láska prochází žaludkem, ale také nový byznys často vzniká
při dobrém jídle. Co takhle si vyzkoušet přípravu ryb, steaku nebo sladkých
dobrot? Vaše kuchařské schopnosti ohodnotí přímo náš šéfkuchař.
Coctail Master Class / namíchej si svůj drink
Dokážete okouzlit nezávislou porotu výrobou Vašeho vlastního
míchaného nápoje? A co jeho název? Nezapomeňte být kreativní
od začátku až do konce a získejte titul Barman roku!
Čokoláda
Radost z ní vám trošku ztížíme.
Pochutnejte si na této sladké pochoutce v boxerských rukavicích.
Oči navigátora
Jak důvěřujete svému kolegovi? Jeho oči se přemění na Vaše oči.
Společně musíte najít a zničit všechny balóny svého družstva.
„Bezruké frgálování“
Jak rychle dokážete sníst pravý valašský frgál bez pomoci rukou?
Čichový šampion
Při této disciplíně zjistíte, jak dokáže váš nos vnímat okolní vůně či pachy.

Outdoor aktivity
Kde pro jiné dobrodružství končí, pro nás to pravé teprve začíná.
Připravili jsme si pro vás nabídku outdoor aktivit, která vás dostane.
Valašská vařečka
Kdo získá legendární Řád vařečky TATRA? Dokážete si v týmu správně rozdělit úkoly,
abyste uvařili tu nejlepší valašskou Kyselici, případně chutný guláš?
Bez ohně ani na krok
Představte si situaci, že jste v lese bez jediné zápalky či zapalovače. Spolu se svým
týmem se pokuste z věcí, které nám příroda dala, vytvořit oheň. I ten nejmenší
plamínek považujeme za úspěch.
Letní lyžování trochu jinak
Obujte si lyžáky, připevněte lyže a zdolejte překážkovou dráhu za co nejkratší dobu.
Troufáte si?
TATRA souboj bojovníků
Zástupce každého týmu si změří síly s protivníkem. Úkolem je shodit soupeře
z dřevěného špalku pomocí dřevěné hole.
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Přetahování lanem
Snad nejoblíbenější hra z dětství.
Dokážete v týmu správně rozdělit síly tak, aby ste zdolali protivníka?

Den na farmě
Umíte si představit strávit den na typické farmě s množstvím domácích zvířat?
Zážitek, na který jen tak nezapomenete.

Zatloukání hřebíků do špalku
Disciplína, v níž nestačí být jen rychlý, ale také přesný. Za jaký čas zatlučete
10 hřebíků do dřevěného špalku?

Doplňkové aktivity
Dáte přednost příjemnému odpočinku před aktivním programem?
V tom případě využijte služby našeho wellness centra. Kvalitní masáž vaše tělo
odmění a vy se budete cítit jako znovuzrození. Pro ty více aktivní máme připraveno
hotelové ﬁtness centrum. Dámy jistě potěší čistě přírodní kosmetika Thalgo, která
je vhodná pro všechny typy pleti. Večerní posezení s atmosférou nabízí naše terasa,
kde si můžete při praskání dřeva v ohni vychutnat live cooking show našich kuchařů
nebo oblíbené grilování.
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Exkluzivní poloha hotelu vám nabízí nekonečně mnoho možností. Vyberete
si akční program na kolech s noční hrou o přežití nebo dáte přednost ukázkám
tradičních řemesel Valašska?

Výběr správného místa je základem
úspěchu = nezapomenutelné eventy
Po dni plném aktivit a pohybu vás zveme do Valašské izby v prvním patře, jejíž rázovitá
architektura a vybavení vás příjemně ohromí. Součástí posezení s tradiční kuchyní
může být vystoupení cimbálové muziky.
Máte v hlavě další sportovní či strategickou aktivitu, kterou byste si chtěli u nás
vyzkoušet? Stačí říct, uděláme vše, co bude v našich silách, aby se Vaše představy
proměnily na realizovatelné sny.
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www.grandhoteltatra.cz
sales@grandhoteltatra.cz

