Evropské školicí centrum
Litomyšl
YMCA
Europe Training Centre
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Konferenční
centrum
•
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Konference
Semináře
Školení
Letní školy
Kurzy

*

Conference Centre
•
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Congresses
Conferences
Seminars
Training
Summer Schools
Courses

K dispozici jsou 3 multifunkční
sály: výstavní sál (s max. kapacitou 200
lidí), seminární sál (100) a ekumenická
kaple (100). Pro menší semináře
a workshopy lze využít knihovnu (50)
a společenské místnosti v ubytovací části.
Pro pořádání větších konferencí
je možné rozšířit kapacitu o nabídku
Zámeckého kongresového centra (max.
kapacita 1200 lidí, kapacita největšího sálu
200 návštěvníků), případně
zprostředkovat další objekty ve městě.

There are 3 multifunction halls
available: an Exhibition Hall (maximum capacity
of 200), a Seminar Hall (100) and an Ecumenical
Chapel (100). The Library (50) is available for
smaller seminars and workshops as well as
common rooms in the accommodation area.
For bigger conferences, the capacity
can be extended by the Castle Congress Centre
(maximum capacity of 1,200; the biggest hall
capacity is 200) or, if necessary, in other
premises in the town.

*

Evropské školicí centrum
vzniklo v objektu bývalého pivovaru,
který je součástí zámeckého areálu
Litomyšl, památky UNESCO. Při
rekonstrukci podle návrhu architekta
Josefa Pleskota byly použity moderní
konstrukční prvky, které jsou vhodně
včleněny do historické budovy. Zámecký
areál nabízí kromě sálů, salonků
a ubytování také mnoho prostorů
vhodných pro doplňkový program.

*

The YMCA Europe Training
Centre was established in the former
brewery of the UNESCO listed Litomyšl
Castle. During reconstruction by
the architect Josef Pleskot, modern
structural elements have been
sympathetically integrated into
the historical building. Besides halls,
lounges and accommodation, the Castle
also offers numerous facilities
for complementary programmes.
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Ubytování
•
•
•

Skupiny i jednotlivci
Školní výlety
Rodinná i individuální
rekreace

Přímo v Zámeckém pivovaru
nabízíme ubytování ve dvou kategoriích.
V severním křídle je k dispozici 8 jedno
až třílůžkových penzionových pokojů
s celkovou kapacitou 15 lůžek. Tři pokoje
mají výhled do zámeckého nádvoří, zbylé
jsou mezonetové. V jižním křídle je
15 pokojů s kapacitou 40 lůžek. Toto
ubytování je hostelového typu se
společným sociálním zařízením. Rádi vám
zhotovíme cenovou nabídku dle
požadované kvality ubytování i v jiných
zařízeních v Litomyšli.
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Accommodation
•
•
•

Groups and Individuals
School Trips
Family and Individual
Holidays

The Castle Brewery itself
provides accommodation in two
categories. In the north wing, 8 single
to triple en-suite rooms with a total
capacity of 15 beds are available.
Of these, three rooms have views onto
the Castle courtyard, the remaining
ones are maisonettes. In the south wing,
there are 15 rooms with a total capacity
of 40 beds. This is hostel-type
accommodation with shared bathrooms.
Alternatively, we will be happy
to arrange accommodation in Litomyšl
to meet your requirements.

Stravování
•
•
•
•

Catering
Studená kuchyně
Občerstvení
Rauty

Rádi pro vás připravíme snídaně či
studené večeře i občerstvení během vašich
jednání. Podle vašeho přání objednáme
cataringové služby nebo zajistíme stravování
v některé z výborných restauracích ve městě.
Pořádáme také rauty a slavnostní večeře.
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Tipy na zpříjemnění
pobytu
•
•
•
•
•
•

Posilovna
Sauna
Kultura
Sport
Výlety
Exkurze

Přímo v budově školicího centra
můžete navštívit saunu či posilovnu. Pro
doplnění seminářů je možné využít veřejných
kulturních akcí, ale rádi zajistíme program jen
pro vás. Město Litomyšl poskytuje širokou
nabídku také pro aktivní využití volného času.
Rádi pro vás připravíme i výlety do okolí,
případně odborné exkurze.
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Catering
•
•
•

Meals
Refreshments
Banquets

We will be pleased to prepare
breakfast, buffet supper or refreshments
for you during your meetings. We can order
catering services or arrange meals in one
of the excellent restaurants in the town
to match your requirements. We can also
arrange banquets and dinners.
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Tips for Leisure
Activities
•
•
•
•
•
•

Fitness Facility
Sauna
Culture
Sport
Trips
Excursions
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Nabídka služeb
•
•
•
•
•
•

Počítačová učebna
s přístupem na Internet
Prezentační technika
Tlumočení
Tisk a kopírování
Doprava
Zprostředkovaná
nabídka služeb

You can enjoy a sauna or gym right
in the Training Centre building. You can join
public culture events as an additional activity
to your seminars and we will be happy to
arrange programmes tailored to your needs.
The town of Litomyšl provides a wide range
of opportunities for spending your leisure
time actively. We will be pleased to arrange
trips to the surrounding areas or special
excursions.
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Services
•
•
•
•
•
•

PC Room with Internet
Connection
Presentation Equipment
Interpreting
Printing and Copying
Transport
Mediated Services

We will help you prepare
presentations and conferences by providing
the technology as well as the study materials.
You can use the fully equipped PC Room with
Internet connection. We will arrange group
transport for you and help you plan optimal
travel by public transport. We will be happy
to arrange additional local services
in the town.

Pomůžeme vám s přípravou
prezentací a konferencí zajištěním
techniky, ale i studijních materiálů. Využít
můžete vybavenou počítačovou učebnu
s přístupem na Internet. Zorganizujeme
pro vás skupinovou dopravu a pomůžeme
s naplánováním optimálních spojů veřejné
dopravy. Rádi vám zprostředkujeme služby
poskytované ve městě.
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Historie a kultura
Město kongresové
turistiky

Historické město roku 2000,
evropské kvetoucí město, rodiště Bedřicha
Smetany, pyšnící se renesančním zámkem
na Seznamu UNESCO, ale také moderní
architekturou evropské úrovně.
Město Litomyšl má ideální
předpoklady pro rozvoj kongresové
turistiky. Je zde celá řada objektů
vhodných pro pořádání menších
kongresů, konferencí, sympózií, přednášek
a firemních akcí. Existuje zde také řada
organizací, které vám s pořádáním
kongresů pomohou. Kulturní a historické
prostředí města a exkurze po okolí navíc
mohou být pro účastníky vícedenních
kongresů vítaným zpestřením.

•
•

History and Culture
A Town of Congress
Tourism

Litomyšl was the “Historical City
of the Year 2000”; it is a flourishing
European town, the birthplace of Bedřich
Smetana and is proud of its UNESCO listed
Renaissance Castle along with its modern
architecture of European significance.
The town of Litomyšl has ideal
conditions for the development
of congress tourism. It has a wide range
of premises suitable for smaller
congresses, conferences, symposiums,
lectures and company events. In addition,
there are a number of local organisations
that will help you arrange your congress.
For meetings that last several days,
participants will enjoy the cultural and
historical nature of the town and trips
to the surrounding areas.

Litomyšl
•
•

Litomyšl

Evropské školicí centrum /
YMCA Europe Training Centre
tel./fax +420 461 611 051
e-mail kt@litomysl.cz
www.esclitomysl.cz
www.esclitomysl.eu

Informační centrum / Information Centre
tel./fax +420 461 612 161
e-mail ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz/kt

