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MRAMOROVÝ SÁL
VYBAVENÍ Sál disponuje pódiem, technickým zázemím – ozvučením na konfe-

rence, šatnou a WC. V sálu je možné jak koncertní, tak rautové uspořádání

PRONÁ JEM 40 000 celý den / 30 000 půldenní akce

KAPACITA  120–350 osob dle účelu  
(koncertní uspořádání: 100 osob, rautové uspořádání 350 osob)

ROZLOHA 300 m2

T pronájmy +420 739 423 086  |  E alzbeta.winklerova@lucerna.cz

K pronájmu nabízíme v prvním patře Paláce noblesní Mramorový sál. Přístup 
k sálu vede reprezentativním schodištěm z pasáže Lucerna.

Stylový sál na první pohled zaujme dominantními mramorovými sloupy, křišťálový-
mi lustry, secesní štukovou výzdobou stropu a stěnami s mramorovým obložením.
Prostředí Mramorového sálu je důstojným a elegantním místem pro pořádání 

různých společenských akcí, např. menších plesů, módních přehlídek, přednášek 
a seminářů, komorních koncertů či firemních prezentací.



GALERIE LUCERNA
PRONÁ JEM  30 000 celý den / 15 000 dopolední akce / 25 000 večerní akce

KAPACITA  150–200 osob

ROZLOHA  250 m2

T pronájmy +420 739 423 086  |  E alzbeta.winklerova@lucerna.cz   
www.galerielucerna.cz

V rámci rozšíření koncepce činnosti se palác Lucerna věnuje od podzimu 2015 
i prezentaci současného vizuálního umění ve všech jeho podobách v prostorách 
Galerie Lucerna. Galerie kromě výstavní činnosti nabízí návštěvníkům i řadu 

dalších akcí, jako jsou křty knih, besedy či firemní večírky a rauty. Architektonické 
řešení výstavního prostoru navrhli Martin Rajniš a David Kubík.

Zrekonstruovaný moderní prostor disponuje vlastním barem, technickým záze-
mím, dostatečnou vzduchotechnikou, výstavními panely pro potřeby expozic, 

ozvučením a toaletami.



SALONEK V GALERII LUCERNA
PRONÁ JEM 20 000 celý den / 15 000 půldenní akce

KAPACITA 26 osob (recepční uspořádání ve stoje až 40 osob)

ROZLOHA 80 m2

Pro menší uzavřenou společnost máme k dispozici salonek Galerie Lucerna, s vlast-
ním barem o kapacitě 26 lidí. Salonek je ideální pro slavnostní obědy, rodinné 

večeře, večírky s firemními partnery, degustace vín i přátelská setkání.

Osobitou atmosféru salonku zpestřuje prosklený výhled pasáží Lucerny, určitým 
uměleckým doplňkem může být i prohlídka aktuální expozice v Galerii.

Salonek disponuje ideální dopravní dostupností v historickém centru Prahy a záro-
veň moderním technickým zázemím s možností projekce



KAVÁRNA LUCERNA
PRONÁ JEM 40 000 Kč celý den / půlden

KAPACITA  120 míst k sezení

ROZLOHA  300 m2

T pronájmy +420 739 423 086  |  E alzbeta.winklerova@lucerna.cz 

Kavárna Lucerna je architektonickým skvostem, pohodlnou, stylovou kavárnou, 
která nabízí poklidné uvolnění před filmem či po zhlédnutí filmu. Je velmi pří-

jemným místem pro přátelská, případně malá pracovní setkání. Celou kavárnu je 
možné využít jako zázemí k akcím konaným v kinosále nebo Mramorovém sále, 
k dispozici je projektor a ozvučení pro doprovodné akce. Prostor je variabilní a je 

možné ho přizpůsobit požadavkům klientů.

V případě rezervace bez předpokladu dostatečné útraty nájem je doúčtován do výše 
minimální konzumace.



KLUB KONÍČEK
PRONÁ JEM 5 000 Kč celý den

KAPACITA  30 míst k sezení

ROZLOHA  86 m2

T pronájmy +420 739 423 086  |  E alzbeta.winklerova@lucerna.cz

Pro akce menšího rozsahu je vhodný prostor klubu Koníček, situovaný vedle Hos-
pody v Lucerně. Klub má vlastní bar a funkční krb, interiér vybavený čalouněným 
nábytkem a vyzdobený portréty rodiny Havlů. Klub je ideální pro menší recepce 

po akcích pořádaných v malém sále kina Lucerna.



KONTAKT
PRONÁ JMY 

Mgr. Alžběta Winklerová
Event Manager

+420 739 423 086
+420 224 224 537 

alzbeta.winklerova@lucerna.cz

CATERING
Peter Chudovský 
Catering Manager
+420 731 694 597

Peter.chudovsky@lucerna-barrandov.cz
p.chudovsky@gmail.com

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.


