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Tady je každá akce JÍZDA!
						

Věříme, že jsou tradice, na které má smysl navazovat. A že míst pro společné setkávání, oslavy a kulturní či společenské akce všeho
druhu, není nikdy dost.
Když nechal v roce 1878 hrabě Oktavián Kinský v Chlumci nad Cidlinou postavit hotel Liverpool, stal se záhy pulzujícím centrem
zábavy, kulturních a společenských zážitků v širokém okolí. Za minulého režimu však kdysi velkolepé sály zaplnily pytle s obilím,
z pokojů se staly sklady a jeho sláva nenávratně pohasla.
My však na odkaz a vizi svého předka nezapomněli. Díky náročné rekonstrukci jsme proměnili historické budovy bývalé jízdárny
Kinských v zámeckém areálu v multifunkční prostory 21. století jako stvořené pro jakoukoli akci.
Přišel čas vrátit Chlumci reprezentativní místo, které dýchá zážitky.
Bude to JÍZDA. Jízdárna Kinských.
Náročná rekonstrukce objektu v letech 2020-2022 umožnila zpřístupnění prostor a vytvoření nových výstavních atraktivit pro širokou
veřejnost. Součástí Jízdárny je i tematická expozice mapující zrod a věhlas zdejšího chovatelského skvostu – Koně Kinských. Multifunkční
i výstavní prostory přitom fungují současně a staví most mezi historií, živou kulturou a společností.

Zámek Karlova Koruna,
Chlumec nad Cidlinou

Jízdárna Kinských
Jízdárna Kinských přímo vybízí k pořádání pestrých kulturních, společenských či soukromých akcí.
Strategická poloha v centru Chlumce nad Cidlinou, soukromí zámeckého parku a sousedství architektonicky ceněných historických budov utváří jedinečný genius loci.
Nabízíme pronájem prostor s tímto vybavením a zázemím. Ostatní dodavatele si klient dojednává individuálně.
Rádi však pomůžeme a doporučíme osvědčené profesionály. V oblasti cateringových služeb spolupracujeme primárně se Zámeckým cateringem. V případě svatebních oslav v Jízdárně Kinských nabízíme možnost obřadu přímo
na zámku nebo v zámeckém parku.

Kapacita
Poradíme si s menším školením i výjezdním zasedáním nadnárodní firmy.
Kontaktujte nás, jakou máte představu.
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