
NABÍDKA PRO FIRMY

•	 10	hektarů	pro	vaše	klienty	a	zaměstnance
•	 Firemní	a	společenské	akce
•	 Catering	a	produkce	na	míru
•	 Reference	desítek	úspěšných	eventů	velkých	společností
•	 Možnost	samplingu	a	dalších	reklamních	akcí





MIRAKULUM
se nachází 40 km severovýchodně od Prahy mezi dálnicemi D10 a D11. Nabízí malým i velkým návštěvníkům 
deset hektarů plných atrakcí a krásné přírody. Vaši zaměstnanci ocení stovky metrů podzemních chodeb, 
kilometry lanových stezek, obří bludiště, originální vodní svět a další herní prvky.

Samozřejmostí je dostatečný počet parkovacích míst pro automobily i autobusy. Park je snadno dostupný 
i vlakem, na který navazuje autobusová linka až na zastávku Park Mirakulum (www.idos.cz).



KOMORNÍ I VĚTŠÍ AKCE
Uspořádali jsme sami nebo ve spolupráci s eventovými agenturami již desítky firemních akcí od komorních až po 
rozsáhlé produkce. Opakovaně a velmi úspěšně u nás realizovali své firemní dny společnosti jako Česká pojišťovna a.s.; 
VCES a.s.; SAS Autosystemtechnik s.r.o.; Volkswagen; Letuška.cz a další.

Místa vhodná pro firemní akci:

MOŠTÁRNA – AKCE DO 20 OSOB KAPLE – AKCE DO 150 OSOB

V objektech Moštárny a Kaple je nutné akci ukončit s koncem provozní doby Parku.



Park disponuje velkokapacitním stanem na louce o rozloze 0,5 ha, která je 
vhodná pro akci do 1000 osob. Louka s veškerým zázemím pro velké akce 
bezprostředně navazuje na park a najdete zde samostatné sociální zařízení, 
kompletní sítě a vhodné zázemí pro catering.

Pohyb mezi loukou a parkem je umožněn pouze účastníkům firemní akce.  
Po dohodě lze louku využít i mimo otevírací dobu parku.

LOUKA S VELKOKAPACITNÍM STANEM – AKCE DO 1000 OSOB



STRAVOVÁNÍ V PARKU 
Stravování je možné zajistit dvěma způsoby. Můžete si vybrat mezi 
cateringem na míru dle přání klienta na vyhrazených místech pro 
firemní akci a nabídkou deseti gastro stánků parku.



PROGRAM PRO VAŠE HOSTY 
Mimo stálou nabídku parku lze na pronajaté louce uspo-
řádat doprovodný program pro vaše hosty (koncerty, 
živá vystoupení, workshopy...)



MALÁ UKÁZKA Z NABÍDKY 
PARKU MIRAKULUM

LESNÍ MĚSTO LANOVÉ CENTRUM  



HRAD A PODZEMNÍ CHODBY



VELKÉ TRAMPOLÍNY 



DĚTSKÁ VESNIČKA PRO NEJMENŠÍ

VELKÝ KOLOTOČ

OBŘÍ BLUDIŠTĚ



VODNÍ SVĚT 



VULKÁN



KONTAKTNÍ ZOO

ÚZKOKOLEJNÁ ŽELEZNICE
Mezi parkem Mirakulum a sousedním Tan-
kodromem funguje unikátní úzkokolejná že-
leznice dlouhá přibližně 2 km. 

Kompletní nabídku Tankodromu vám zašle-
me na vyžádání.



SAMPLING A DALŠÍ  
REKLAMNÍ PROPAGACE 
V parku lze umístit stánek s firemní prezentací, ukáz-
kou produktů, ochutnávkou a dalším. Bližší informace  
a podmínky prezentace budou upřesněny po dohodě  
s vedením parku. 

Cenovou nabídku vám rádi sestavíme na základě vaší 
nezávazné poptávky:  
Tereza	Imramovská 
+420 733 539 353 
tereza.imramovska@mirakulum.cz

Kromě možnosti uspořádání firemní akce v parku  
nabízíme pro vaše klienty a zaměstnance možnost hro-
madného nákupu vstupenek za zvýhodněné ceny.



www.mirakulum.cz	


