
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v oblasti ubytování v zařízení Střední školy 

gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Věříme, že je budete moci využít při 

zajišťování tuzemských pobytů jak pro jednotlivce, tak i pro celé skupinové zájezdy. 

Ubytování nabízíme v těchto zařízeních: 

• Hotel s kapacitou 45 míst 

• Penzion s kapacitou 62 míst 
 

Stravování zajišťujeme: 

• Restaurace + 3 salonky 

• Selská jizba 
 

K pořádání firemních akcí, školení, seminářů, rautů je možno si pronajmout školní 

výukové prostory, učební třídy s internetem a dataprojektorem. Dále učebnu stolničení, 

která je plně vybavena moderním gastronomickým zařízením a nově vybudovanou 

degustační místnost, nebo příjemné posezení ve stylovém prostředí Selské jizby. V našem 

školním sklepě pro Vás připravíme ochutnávku vín spojenou s příjemným posezením i 

s hudbou. Ubytovaným hostům je k dispozici tělocvična a úschovna kol.  

 
Kontakt:  

hotel Junior, náměstí Svobody 318, Bzenec 696 81 

tel: 518 384 527;   e-mail: recepce@sosbzenec.cz;   http://www.hotelbzenec.cz/ 

 

 

Střední škola gastronomie, 

hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

příspěvková organizace 

HOTEL  JUNIOR 
náměstí Svobody 318, 69681 Bzenec 

 

mailto:recepce@sosbzenec.cz
http://www.hotelbzenec.cz/


HOTEL A PENZION JUNIOR 
 

Penzion (kapacita 62 míst) 

Jednoduše zařízená studia v II. patře pro 4-6 osob, (2 x 3L, 1 x sprcha/WC), Wi-Fi, 

 
                

                Ceník – penzion: Cena za osobu: 250,-Kč/noc 
 
 

Hotel (kapacita 45 míst) 

Hotelová studia v přízemí pro 2 – 5 osob (1x 3L, 1 x 2L, 1 x sprcha/WC), TV,  

Wi-Fi, malá lednice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                

                Ceník – hotel: 

 

1-lůžkový pokoj  400,- Kč/noc                               

2-lůžkový pokoj  800,- Kč/noc                                  

3-lůžkový   1.200,- Kč/noc  

2+3-lůžkový pokoj 2.000,- Kč/noc                         
 

Hotelový apartmán 
2-lůžková ložnice + 2 přistýlky v obývací části 

 

                

                

 

 

 

 

 
 

Ceník – apartmán:          

 

2-lůžkový apartmán                    1000,-Kč/noc 

4-lůžkový apartmán                    1400,-Kč/noc 
 

Parkování v areálu hotelu zdarma! 

               



 

RESTAURACE – SALONKY – SELSKÁ JIZBA 

Restaurace (kapacita 50 míst)  

Prostory v budově hotelu Junior – kavárna slouží pro strávníky denního menu a 

celodenního kavárenského provozu. V letních měsících terasa. 
 

 
  

Klimatizovaný salonek Grand           Salonek Junior                    Modrý salonek 

           (kapacita 50 míst)                     (kapacita 70 míst)                 (kapacita 15 míst)     

   

Výše uvedené salonky jsou vhodné pro uspořádání svatebních hostin, rodinných oslav, 

večírků, seminářů, školení apod… Platby jsou možné v hotovosti, fakturou nebo platební 

kartou. 

Selská jizba (kapacita 45 míst) 

Příjemné posezení pro 30- 45 osob ve stylovém prostředí Selské jizby. 

(nachází se mimo areálu hotelu Junior, cca 400m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Máte-li rádi cestování po vinařských stezkách, cyklostezkách či památkách, těšíme 

se na Vaši návštěvu Bzenecké oblasti. 

V případě, že setrváte v našem regionu delší dobu, doporučujeme navštívit 
 

• Kyjovskou vinařskou stezku 

• Mutěnickou vinařskou stezku 

• Strážnické Pomoraví 

• hrad Buchlov  

• Moravskou „SAHARU“ 

• rozhlednu ve Tvarožné Lhotě 

• vodní turistiku „Baťův kanál“ 

• skanzen Strážnice 

• návštěvy místních vinných sklepů 

• zámek Buchlovice a Milotice 

• Lázně Luhačovice 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na každoroční akce města Bzenec 

 

Tradiční výstava vín  1.5.2020 

Den otevřených sklepů  30.5.2020 

Bzenecká pouť 14.-16.8.2020 

Bzenecké krojované vinobraní  18.-19.9.2020 

Bzenecké sklepy při svíčkách 13.11.2020 

Bzenecké Svatomartinské 

slavnosti 

14.11.2020 

 

 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Bzenecké oblasti 

https://www.bzenec.cz/turistika/kulturni-akce-a-vystavy/?prvomajova-vystava-vin
https://www.bzenec.cz/turistika/kulturni-akce-a-vystavy/otevrene-sklepy/
https://www.bzenec.cz/turistika/kulturni-akce-a-vystavy/bzenecka-pout/
https://www.bzenec.cz/turistika/kulturni-akce-a-vystavy/bzenecke-vinobrani/
https://www.bzenec.cz/turistika/kulturni-akce-a-vystavy/bzenecke-svatomartinske-slavnosti/
https://www.bzenec.cz/turistika/kulturni-akce-a-vystavy/bzenecke-svatomartinske-slavnosti/

