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Benefity Divadla na Šantovce:

 — multifunkční prostor se zázemím
 — technická vybavenost
 — flexibilní uspořádání sálu
 — umístění v centru Olomouce
 — skvělá dopravní dostupnost
 — bezbariérový přístup
 — wi-fi

Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný 
multifunkční prostor, který je ideální k pořádání 
firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších 
tematických eventů podle vašich představ. Moderní, 
technicky vybavený a reprezentativní sál má 
kapacitu až 300 hostů. Kromě samotného prostoru 
jsme připraveni vám zajistit doprovodné služby, 
jako je catering, produkce i program na klíč.

DIVADLO NA ŠANTOVCE



USPOŘÁDÁNÍ SÁLU — DIVADELNÍ

Vhodné pro tyto typy akcí:

 — divadelní představení
 — talk shows
 — semináře
 — přednášky
 — firemní prezentace

Uspořádání sálu pro divadelní představení, talk 
show, semináře a další. Jedná se o klasické 
uspořádání bez větších úprav s důrazem na hlavní 
část sálu – pódium. Kapacita je až 220 hostů.



220
hostů

jeviště

vstup pro diváky
vstup do zákulisí



USPOŘÁDÁNÍ SÁLU — KONGRESOVÉ

Vhodné pro tyto typy akcí:

 — kongresy
 — semináře
 — školení
 — přednášky

Kongresové uspořádání je vhodné především pro 
firemní účely. Pozornost hostů se soustředí 
na pódium, hosté mají k dispozici stůl s odkládací
plochou. Lze získat další potřebný prostor
například pro propagaci nebo raut. Kapacita 
je až 120 hostů. 



120
hostů

jeviště

vstup pro diváky
vstup do zákulisí



USPOŘÁDÁNÍ SÁLU — KONCERTNÍ

Vhodné pro tyto typy akcí:

 — koncerty
 — plesy
 — teambuildingy
 — firemní akce
 — řízené degustace
 — workshopy

Sál je upraven pro koncertní nebo plesové 
podmínky. K dispozici je nejen taneční prostor, 
ale také plocha pro vaši prezentaci. Kapacita 
je až 300 osob.



300
hostů

jeviště

vstup pro diváky
vstup do zákulisí



USPOŘÁDÁNÍ SÁLU — BANKETNÍ

Vhodné pro tyto typy akcí:

 — bankety

 — oslavy

 — firemní akce

Uspořádání sálu pro bankety, oslavy a firemní 
akce s důrazem na pohodlí hostů, kteří jsou
usazeni kolem stolů. Prostor lze dle požadavků 
uzpůsobit také pro raut či prezentaci. Hosté mají 
skvělý výhled na pódium. Kapacita je až 72 hostů.



72
hostů

jeviště

vstup pro diváky
vstup do zákulisí



USPOŘÁDÁNÍ CELÉ AKCE NA KLÍČ
Vymyslíme, naplánujeme, zorganizujeme celou akci podle vašich požadavků 
a stanoveného rozpočtu.

DOPROVODNÉ SLUŽBY

Catering
Díky spolupráci s LOBSTER restaurant vám připravíme prvotřídní raut dle 
vašich představ i s obsluhou.

Organizace programu
Umíme zajistit různorodý program – ať už jde o představení, zábavné show 
či třeba bowlingovou hru!

Produkce
Pozvánky, výzdoba a dekorace sálu, fotoreport z vaší akce? Nic pro nás 
není problém.



Atmosphere je zcela ojedinělé spojení prvotřídní
gastronomie, exkluzivních vín, mnohaletých
vyzrálých rumů, whisky, koňaků, ale v neposlední 
řadě také výjimečné atmosféry prostorzařízených 
v moderním přírodním stylu s nádherným
výhledem a terasou.

 — ojedinělý koncept zážitkové gastronomie

 — designový interiér

 — soukromé a reprezentativní prostředí



Lobster family restaurant je restaurace rodinného 
typu, která si zakládá na kvalitní gastronomii. 
Ve spojení s profesionálními službami tak vznikl
výjimečný koncept skvělého jídla, vína 
a příjemného prostředí.

 — tradiční italská gastronomie

 — čerstvé a domácí produkty

 — degustační večery a tematické akce



Největší bowlingové centrum na Moravě 
s 18 profesionálními drahami a nejmodernějším
softwarem na trhu zaručuje zábavu pro 
všechny věkové kategorie. Kromě skvělé
vybavenosti centrum nabízí také prvotřídní péči 
zkušeného personálu pod vedením mistra ČR.

 — skvělá technická vybavenost

 — různorodé herní programy pro zážitek ze hry

 — profesionální zázemí



Galerie Šantovka
Polská 1, Olomouc

info@divadlonasantovce.cz | +420 731 256 406
www.divadlonasantovce.cz


