






Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu 
v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i re-
laxační zónu na jednom prostoru v malebném městečku Kravaře na Opavsku.
Hotel nabízí ubytování ve dvou a vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, bezplatným WIFI připojením, TV a satelitem.
Hotelovým hostům  je  k  dispozici  restaurace  s  celodenní  kuchyní,  bezplatné 
parkoviště, nonstop recepce, dětský koutek, aquapark a fitness zdarma.
Zázemí hotelu dále tvoří ledová plocha, bowling, tělocvična, antukové tenisové 
kurty, tenisová hala, basketbalové či volejbalové hřiště, moderní dětské hřiště, 
adventure golf a luxusní wellness.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

HOTEL
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Jednopokojový
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky.  
K vybavení pokoje patří televize (TV+SAT), WIFI, 
WC s koupelnou.

Dvoupokojový
Dva dvoulůžkové pokoje se společným
sociálním zařízením (WC s koupelnou), 
v obou pokojích je televize (TV+SAT), WIFI. 
Vhodné pro rodiny s dětmi.

Apartmá
K vybavení apartmánu patří dvoulůžkový pokoj, 
obývací pokoj, terasa, WC s koupelnou, televize 
(TV+SAT), WIFI, minibar.

Nová část hotelu nabízí mimo jiné vícelůžkové pokoje v nadstandartní kvalitě.
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Luxusní  regeneraci  jsme  připravili  nejen  pro  náročné  
klienty,  ale  i  pro  všechny,  kteří  si  chtějí  dopřát  stopro- 
centní  odpočinek.  Navštívíte-li  naše  Wellness,  čekají 
Vás různé druhy saun, zdravá solná  inhalace či příjemná  
a  osvěžující  sluneční  louka.  Všechny  jistě  potěší  
i Kneippovy lázně či zážitkové sprchy. Nechybí ochlazovna 
a masérna.

WELLnEss
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Moderní  aquapark  s  bazénem,  vířivkou,  tobogánem,  brouzdališti,  divokou  
řekou, saunou, párou, klasicikými i speciálními masážemi, barem s občerstve-
ním a velkým parkovištěm je samostatnou částí Buly Arény. 

Whirpool  s  teplotou    34  °C,  dvě  plavecké  dráhy  se  startovacími  můstky  
(25 metrů). Bazénky pro děti s vodním hřibem a hloubkou vody 40 a 60 cm mají 
30 °C. Tobogán je 65 metrů dlouhý. 

Hoteloví hosté mají vstup do Aquaparku a sauny zdarma.

AquApArk



Rozměry 28 x 59 metrů, 10 šaten pro 20 -25 osob, sociální zařízení, kapacita  
tribuny  640 míst  k  sezení  + místa  pro  stání  na  ochozech.  Tréninky  hokeje,  
krasobruslení,  utkání  národních  a  mezinárodních  mužstev.  Parkování  pro 
osobní vozy i autobusy. 

V zimních měsících sobota (od 17:00) a neděle (od 15:00) veřejné bruslení 
s hudbou a občerstvením přímo na ledě.

Pořádání  sportovních,  společenských,  firemních  či  charitativních  koncertů  
a výstav – špičkové ozvučení plochy, osvětlení až 750 lux.

Zimní sTAdiOn
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Obdélníkový  tvar  (37 m  x  18 m),  rovný,  tvrdý  povrch,  na  kterém  
se nedrží voda.

Vhodný též pro volejbal, nohejbal, házenou a florbal. 

Umělý povrch třetí generace. Pryžová podložka (100 m  x   64 m).  
Atest ČMFS. Osvětlení, šatny, sprchy, WC.

Fotbal i v zimních měsících!

basketbalové či 
volejbalové hřiště

fotbalové hřiště
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Přírodní  terén  klasického  golfu,  velikost  minigolfového  hřiště.   
Rekreace, zábava i odpočinek pro celou rodinu či firmu.

Posezení s občerstvením, možnost grilování, příprava turnajů na míru 
a o ceny, pořádání dětských či sportovních dnů,  jednorázové vstupy  
i permanentky.

Otevírací doba podle počasí a roční doby, děti do 100 cm ZDARMA.
Tel. +420 553 653 937 / E-mail. minigolf@bulyarena.cz

AdvEnTurE gOLf
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Víceúčelové dětské  hřiště  s moderním a  bezpečnostním povrchem 
a oplocením – pro větší i menší děti, rozděleno do zón.

Posezení a občerstvení v klidové zóně.

Rodiny ZDARMA.

Dětské hřiště 



V  rámci  tenisového  areálu  jsou  k  dispozici:  tři  antukové  dvorce, 
hala  se  dvěma  kurty,  cvičná  stěna  a  tribuna,  tennis  shop,  šatny  
a klubovna

Tenisová škola nabízí výuku tenisu dětí i dospělých

Organizace tréninku:
•  Tenisová přípravka (děti 4-9 let)
•  Skupinový trénink (bez omezení věku, podle výkonnosti)
•  Individuální trénink
•  Letní tenisové tábory

TEnisOvÝ ArEÁL 
a tenisová škola
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Stroje  Technogym,  spinningová  kola,  cardio  zóna,  cyklotrenažéry,  rotopedy,  
výživové poradenství.

Pro hotelové hosty posilovna ZDARMA.

Jednorázové vstupn i zvýhodněné permanentky.

Víceúčelová  tělocvična  s  badmintonovými  kurty,  fotbalovými  a  florbalovými 
brankami aj.

Nabízíme  Vám  dvoudráhový  provázkový  bowling  s  automatickými  sta-
věči,  UV  provedením  a  score  systémem.  Od  čáry  přešlapu  do  stře-
du  první  kuželky  má  dráha  délku  18,29  m  a  je  široká  1,05  m.  Bowling 
disponuje  šestnácti  koulemi  v  rozmezí  6  -  16  kg.  Systém  lze  nastavit  s  vy-
užitím  široké  grafiky  pro děti  i  dospělé.  Povrch dráhy  je  z  lakovaného dřeva. 
Bowling je v oddělené části restaurace za uzavíratelnými dveřmi. Na objednáv-
ku Vám připravíme i menší raut.

bOWLing

fitness a tělocvična



Buly  Aréna  disponuje  třemi  sály  vhodnými  pro  pořádání  konfe-
rencí  a  kongresů,  školení,  přednášek,  seminářů,  banketů,  recepcí  
a rautů, teambuildingů a workshopů…

Velký sál  - kapacita 100 osob – s možností ozvučení, wi-fi,  flipchart, 
venkovní posezení aj. dle domluvy. 

Konference - kapacita 60 osob - sál je vybaven audio a video techni-
kou, včetně připojení na internet. Konference je plně klimatizovaná.

Lobby salón - kapacita 30 osob –  je vybaven audio a video technikou, 
včetně připojení na internet.

Prostory vám připravíme dle Vašich individuálních přání s ohledem na:
výzdobu a dekoraci, propagaci vaší firmy, rozmístění mobilního zařízení,  
dovybavení prostor dle vašich speciálních požadavků.

sALónky 
a konferenční sál

e-mail: bulyarena@bulyarena.cz, www.bulyarena.cze-mail: bulyarena@bulyarena.cz, www.bulyarena.cz





Celodenní česká i zahraniční kuchyně: 9:00- 23:00, denní 
menu, rauty, grilování, cofee breaky, bankety, řízená degu-
stace ve vinném sklípku, svatební hostiny, snídaně formou 
bufetu (7:00 – 10:00), venkovní posezení.

Kapacita 80 míst. 

restaurace
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