Dobrý den
dovolte mi abych vám byť se zpožděním poděkoval za Valentýnský víkend který jsme u vás prožili.
I přes mé drobné zranění ke kterému došlo jsme byly s manželkou maximálně spokojeni s kvalitou
poskytovaných
služeb a profesionalitou personálu.
S pozdravem Kollarčík

Vážená paní Gärtnerová,
děkuji za zajištění úžasného víkendu, připadali jsme si jako v pohádce, takový život na zámku.
Ubytování i jídlo bylo prvotřídní, počasí nám vyšlo a krásně jsem si odpočinuli. Škoda, že si to člověk
může dopřát jenom jednou ročně :-)
Každopádně se budu těšit na někdy v budoucnu na osobní setkání.
S pozdravem
Dominik Žďárský

Vazena pani reditelko a všichni zaměstnanci zamku,
po navratu domu bychom Vam vsem chteli podekovat za velmi hezkou dovolenou u Vas na zamku. Byli jsme u
Vas uz před 2 lety a letos jsme videli, jak prestavba zamku pokrocila, zvlaste uprava parku a nova dependance.
Stejne jako před 2 lety i letos bylo jidlo i ubytovani prvotridni. Velmi jsme ocenili s jakou ochotou jste nas privezli
z nadrazi na Zamek a pak zase odvezli. Vylet lodi, masaze a solna jeskyne , to vse bylo prijemne zpestřeni
pobytu.
Moc Vam za vse dekujeme.
S pozdravem
Tomas Gichner a Ludmila Budlovska.
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Vážení a milí přátelé v Liblicích,
děkuji vám všem, kteří jste vlídně a příjemně přivítali, pohostili a provedli zámkem skupinku mých lidiček - byli
naprosto nadšeni a jsem přesvědčena, že budou reference předávat i dál :-)
Ještě jednou díky
Marina
------------------------------Mgr. Marina Hužvárová
šéfredaktorka Akademického bulletinu
Národní 3
110 00 Praha 1
tel.: 221 403 531
http://abicko.avcr.cz/

Vážený pane obchodní řediteli,
dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za umožnění setkání dětí z dětských domovů, které se
účastní unikátního projektu „Věřím si 2010“, ve Vašem zařízení. Reprezentační prostory Konferenčního centra
Akademie věd ČR, v nichž jsme úspěšným absolventům projektu mohli předat certifikáty o jeho dokončení,
podpořily mimořádnost tohoto aktu. Rádi tlumočíme nadšení dětí i jejich upřímně poděkování za nevšední
zážitek. Zároveň Vám, vážený pane řediteli, i celému kolektivu pracovníků KC děkujeme za vstřícnost a vřelý
přístup. Pomohli jste navíc dobré věci a věřte, že si toho opravdu vážíme…
S pozdravem
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Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych touto cestou Vám poděkoval za zdárný průběh oslav mých 60tin.
V příloze jsem se pokusil poděkovat všem, kteří se o nás starali. Opravdu všichni mí hosté, byli nadmíru
spokojeni ("možná i proto, že to pro ně bylo grátis"). Rovněž prosím vyřiďte poděkování paní ředitelce
za osobní blahopřání k mému jubileu, které mě opravdu potěšilo.
I Vám přeji mnoho úspěchů, zdraví, štěstí a rodinné pohody v dnech svátečních i všedních.
Ještě jednou děkuji za vše.
P.Dvořák
P.S. provizi od Vás nežádám, ale myslím si, že přístupem Vás všech, jste získali určitě další
potencionální návštěvníky.

Vážení,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za velmi příjemný pobyt na liblickém zámku,
za vynikající ubytování a všechny Vámi a Vašimi dalšími kolegy poskytnuté služby.
Veškeré poskytnuté služby byly na velmi vysoké úrovni a spolu s jedinečným
prostředím opraveného zámku a zahrady činí z Liblic místo, kam bych se rád znovu vrátil a věřím,
že podobné pocity má většina Vašich hostů.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a ještě jednou Vám děkuji.
S pozdravem
JUDr. Miroslav Popelář

Ahoj Vrato,
rada bych se s Tebou podelila o velmi prijemny dojem, ktery na nas nechala nase sobotni navsteva
liblicke restaurace.
Cely den jsme brouzdali okolnimi hvozdy a vecerni upeni nasich zaludku znamenalo jasnou volbu ;) Byt
jsme dorazili do zcela prazdne restaurace, personal nas behem chvilky zaznamenal a velmi ochotne se
nam venoval, ac jsme rozhodne nebyli obleceni v duchu zamecke restaurace :-/ Tomas si dal Vasi
vyhlasenou svickovou a ja candata. Jim predchazejici polevky byly uzasne, ke svickove si Tom pridaval
knedlik a candat byl take jedna basen :-P Po celou dobu byl obsluhujici personal velmi vstricny, nikoli
vsak doterny.
Byla jsem pysna, ze mame takove zarizeni! Hned jsme si s Tomem rekli, ze tohle misto muzeme beze
studu doporucit i nasim velmi narocnym a zmlsanym kamaradum :-)
Dekuju moc
Karolina Stoklaskova

Vážená paní ředitelko,
včera jsme se vrátili z víkendového pobytu na zámku v Liblici se smíšenými pocity. Pobyt jsme měli
objednaný od dubna.
Při příjezdu v pátek dne 27.8.2010 nám bylo na recepci sděleno, že v sobotu je tu svatba - 78 lidí a
nepřejí si abychom chodili do zahrady, taktéž restaurace je pouze pro ně a na případný oběd a večeři
bychom dlouho čekali. Můžeme den strávit buď na pokoji, nebo ve vinárně. Naše překvapení nebralo
konce, když po objednané a absolvované masáži v soboru v 11 hodin i vinárnu uzavřeli, prý z důvodu
dětského dne a dále jsme wellnes nemohli využít. Jezdili jsme po okolí a hledali, kde bychom se mohli
najíst.
Na Vašich internetových stránkách ale žádné akce nebyly uvedeny, ani zmínka, že by služby byly tímto
způsobem omezeny.Neochota personálu nás velmi překvapila. Taktéž obsluha vinárny byla velmi
špatná. Večer k objednanému vínu nebylo k dispozici nic (oříšky, brambůky). S manželem jsme u Vás
chtěli oslavit 30. výročí svatby, ale kromě ubytování (které bylo na úrovni a velmi hezké a připravené
snídaně) nás nic neoslovilo. Vím, že Vámi poskytované služby nikomu nedoporučím, i když si to
zámek nezaslouží.
Eva Šuriová
Višňová 9
400 11 Ústí nad Labem

