Stříbrná karta
hodnota karty: 5 000 Kč / nebo nákup vstupenek v kumulované
hodnotě 10 000 Kč v rámci jednoho ročníku festivalu

Zlatá karta
hodnota karty: 10 000 Kč / nebo nákup vstupenek v kumulované
hodnotě 20 000 Kč v rámci jednoho ročníku festivalu
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Bronzová karta
hodnota karty: 500 Kč
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Klub přátel MHF
Český Krumlov

Klub přátel MHF Český Krumlov
je věrnostní program zahrnující celou
řadu výhod pro stálé příznivce festivalu.
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Název

Služby

Nabízený benefit

Podmínky poskytnutí slevy

Adresa

Telefon

E-mail / Web / FB

Kontaktní osoba

Bohemia Health Institut

komplexní péče o tělo včetně plastických operací

sleva 10 % do konce roku

po předložení karty Klubu MHF

Vyšehrad 156, Český Krumlov

776 001 919

www.bhinstitut.cz

Andrei Pradeniak

Butik Sulamit

alternativní butik

sleva 10 %

Široká 78, Český Krumlov

775 239 508

FB: Alternativní butik Sulamit

Kristina Študlarová

Butik Underwear

butik se spodním prádlem a módou

podle typu karet sleva 10 %, 12 % a 15 %
na vše mimo již zlevněného zboží a poukázek

V případě svátku nebo narozenin je sleva 15 %
bez ohledu na typ karty, přičemž slevy se nesčítají.

Panská 16
Český Krumlov

605 982 948

Česká informační
agentura, s.r.o.

CIA je soukromá a nezávislá tisková agentura, která na trh přináší pouze ověřené
a kvalitně zpracované ekonomické zpravodajství. Zpravodajství CIANEWS přináší
měsíčně 10 000 faktických zpráv včetně odkazů na původní zdroj, desítky
standardních manažerských přehledů v různých jazykových verzích.

Nová Aplikace ČIANEWS na dobu 4 týdnů
zdarma a nezávazně.
Možnost nastavení individuálních filtrů zpráv
přesně podle Vašich potřeb.

Žádost o aktivaci Aplikace CIANEWS na
partnerstvi@cianews.cz, do předmětu: KRUMLOV.

Pobrežní 46
Praha 8

224 800 977

FASHION JOST boutique

prodej módního zboží značek Michael Kors, Furla, Lamy, Superdry, Coach

sleva 15 % při nákupu do 5 000 Kč
sleva 20 % při nákupu nad 5 000 Kč

Latrán 6,
Český Krumlov

737 242 318

Dalibor Mlčák

FASHION RADNIČNÍ
boutique

značkové batohy LONGCHAMP

sleva 15 % na kožené batohy,
10 % na zbytek zboží

Radniční 28
Český Krumlov

608 537 975

Roman Šneger

Festi:bar

koktejl bar, vinárna, pivní zahrádka, rautová místnost

sleva 12 % zlatá karta, 10 % stříbrná karta,
8 % bronzová karta

sleva se uplatňuje na celkový účet, nárok na slevu
nutno hlásit před placením

Soukenická 36
Český Krumlov

777 109 749
774 866 955

info@boombar.cz
www.festibar.cz

Pavel Vyčítal

Golf Club
Český Krumlov

18jamkové golfové hřište, driving, putting&chipping

20 % sleva na green fee 18 jamek

slevu na18 jamek lze poskytnout opakovaně, ale pouze 1x denně;
slevy budou poskytovány do konce sezóny, nesčítají se s poskytovanými ostatními slevami – poskytuje se vždy ta výhodnejší

Svachova Lhotka 1
Mirkovice

606 754 570

recepce@golfck.cz
www.golfck.cz

Marcela Jirková

Grafitový dúl Český
Krumlov spol. s.r.o.

prohlídky podzemí, hornická činnost

sleva na vstupné: 10 % zlatá karta;
5 % bronzová a stříbrná karta

Chvalšinská 243
Český Krumlov

380 711 199

grafitovydul@seznam.cz
www.grafitovydul.cz

Ing. Viktor Weis

Hala-Bala Boutique

butik s módními značkami i návrhářskou tvorbou

sleva 10 % po dobu festivalu

po předložení karty Klubu MHF

Široká ulice 78-79
Český Krumlov

731 468 453

FB: Halabalack

Gabriela Wolfová

Hotel Ruže – Bohemia
Properties, a.s.

ubytování, gastronomický servis, wellness

15% sleva na veškeré služby wellness
centra Hotelu Růže.

slevu je nutné hlásit předem při rezervaci, rezervaci je možné
provést telefonicky či e-mailem

Horní 154
Český Krumlov

380 772 412

wellness@hotelruze.cz
www.hotelruze.cz

Simona Koubová /
Petra Danielová

Infocentrum Český
Krumlov (Českokrumlovský
rozvojový fond, spol. s.r.o.)

turistický servis, zprostředkování ubytování, vstupenky, jízdenky, prohlídky města,
internet, směnárna, úschovna, prodej suvenýrů, map

zlatá karta – sleva 50 % na použití Audioguide;
stříbrná karta – sleva 25 % na použití Audioguide;
bronzová karta – sleva 15 % na použití Audioguide

jednotlivé slevy nelze sčítat; na1 kartu je možné zapůjčit
2 přístroje za zvýhodněnou cenu, návštěvník získá slevu
po předložení karty v Infocentru

Náměstí Svornosti 2
Český Krumlov

office@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info

Zuzana Marková

Krumlovský mlýn a.s.

Museum historických motocyklu

sleva na vstupném dle druhu slevové karty:
20 % sleva u zlaté karty, 10 %
u stříbrné a 5 % sleva u bronzové karty

sleva je pro držitele karty platná jednorázove při vstupu
do musea

Široká 82
Český Krumlov

736 634 466

info@krumlovskymlyn.cz
www.krumlovskymlyn.cz

Klára Procházková

LATRAN boutique

šperky a české sklo firmy APM Monaco, GEORG JENSEN, RUCKL CRYSTAL

sleva 15 %

Latrán 44, Český Krumlov

737 242 318

Dalibor Mlčák

LES NÉREIDES boutique

designové módní šperky a parfémy

sleva 15 % při nákupu do 5 000 Kč
sleva 20 % při nákupu nad 5 000 Kč

Radniční 27
Český Krumlov

388 323 627

Martina Bosáková

Luxury Apartments
Český Krumlov s.r.o.

ubytování v luxusních apartmá v centru Českého Krumlova

sleva 10 % do doby příštího festivalu

V Jámě 91
Český Krumlov

776 116 263

Muzeum vltavínů

Tajemství a krása drahokamů z vesmíru. Interaktivní expozice věnovaná světové
raritě – jihočeským vltavínům a souvisejícím zajímavostem.

50 Kč/osoba ze všech typů vstupného

při předložení karty klubu přátel MHF

Panská 19
Český Krumlov

734 174 130

Museum Fotoateliér
Seidel (Českokrumlovský
rozvojový fond, spol. s.r.o.)

prohlídky, přednášky

sleva na vstupné: 20 % zlatá karta;
10 % stříbrná karta a 5 % bronzová karta

jednotlivé slevy nelze sčítat, sleva určena pro max. 2
dospělé a 3 deti do15 let na1 kartu, návštevník získá
slevu po předložení karty vmuzeu

Linecká 272
Český Krumlov

736 503 871

Paola lingerie

prodej spodního prádla

10 % sleva na celý nezlevněný sortiment

sleva platí do konce září 2018

380 704 623
736 757 931

Ing. Dana Studená

partnerstvi@cianews.cz

kontakt pouze
nauvedeném e-mailu

nika.brezinova@seznam.cz

Veronika Březinová

muzeum@vltaviny.cz

obsluha recepce na uvedeném telefonu a e-mailu

info@seidel.cz
www.seidel.cz

Ing.Petr Hudičák

Dlouhá 97, Český Krumlov

FB: paola lingerie spodní prádlo

Olga Pavelcová
Lukáš Malý
Jana Havlová

Pivovar Český Krumlov

hostinská činnost, pivovarské prohlídky

sleva 20 % konzumace v pivovarské restauraci,
sleva 20 % prohlídky pivovaru

slevy platí trvale a nejsou omezeny počtem osob

Pivovarská 27 – Latrán
Český Krumlov

777 616 260

distribuce@pivovarceskykrumlov.cz
www.pivovarceskykrumlov.cz

Pizzerie Latrán

italské speciality, minutkové speciality, pizza pečená
na dřevě v cihlové peci, kvalitní vína, točené pivo

sleva 10 %

sleva se poskytuje z konečného účtu a nevztahuje se na polední
menu, nárok na slevu je potřeba nahlásit před vystavením účtu

Latrán 37
Český Krumlov

380 712 651

pizzeria@auviex.cz
www.pizzerielatran.cz

SWAROVSKI Boutique

prodej značkových šperků SWAROVSKY

sleva 10 %

Masná 128, Český Krumlov

775 707 146

Alona Šneberg

Tenis – Centrum
(Kámen a písek, spol. s.r.o.)

Ubytováni, Pension 16 lůžek+5x přistýlka, Restaurace, Tenisové kurty 4x,
Halové kurty 3x, Venkovní bazén (pouze pro klienty), Pořádání tenisových turnajů

sleva 10 % na: Tenisové turnaje,
Pension, Tenisové kurty

sleva platí pro držitele této karty po domluvě
s managerem či recepcí Tenisového centra

Chvalšinská ul. 247
Český Krumlov

380 711 418

jiri.kutlak@tenis-centrum.cz,
tenis@tenis-centrum.cz
www.tenis-centrum.cz

UNIOS CB, spol. s.r.o.

tourist shop

sleva 10 % z nákupu v tourist shopu
na IV. nádvoří Zámku Český Krumlov

pro držitele slevových karet,
od 1. 6. do 30. 10.

Zámek 57
Český Krumlov

380 725 110
777 723 270

info@unios.cz
www.zameckaapartma.cz,
www.visitceskykrumlov.cz

Petr Mlčkovský

VOROPLAVBA.CZ s.r.o.

pravidelné vyhlídkové plavby na vorech, plavby se snídaní na voru, plavby s večeří

sleva 20 % zlatá karta; 10 % stříbrná karta;
5 % bronzová karta

slevy platí trvale a nejsou omezeny počtem osob

Parkán 1
Český Krumlov

605 218 018

info@voroplavba.cz
www.voroplavba.cz

Radek Šťovíček

Jirí Kutlák

