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Milí hostia,
HOTEL PARTIZÁN**** ponúka jedinečné spojenie štýlu a pohodlia s kvalitnými službami a profesionálnym
personálom. Atraktívna je jeho poloha uprostred lesa v nádhernej prírode Nízkych Tatier. Neopakovateľnou
atmosférou a vysokou úrovňou poskytovaných služieb sa zaradil medzi najlepšie a najkvalitnejšie hotely na
Slovensku.
Ponuka, ktorú Vám predkladáme, obsahuje základné informácie na úspešné zorganizovanie Vašej akcie.
Podstatou bezproblémového priebehu podujatia je jeho výborná organizácia a zabezpečenie, ktoré sme
pripravení Vám odborne poskytnúť.

UBYTOVANIE
Ubytovacia kapacita hotela je rozšírená na 5 podlaží, na ktorých sa nachádza 86 dvojlôžkových izieb,
18 architektonicky skvostných apartmánov s panoramatickým výhľadom na nízkotatranskú prírodu a 75
prísteliek. Súčasťou každej izby je kúpelňa s vaňou alebo sprchou, toaleta, kozmetické zrkadielko, hotelová
kozmetika, župan, papuče, rádio, TV so satelitným príjmom, fén, špeciálne pamäťové matrace, telefón
s priamou voľbou, LAN pripojenie k internetu, trezor a minibar. S batožinou Vám rád pomôže hotelový
portier.

ROKOVACIE PRIESTORY
Počas celého roka ponúkame priestory pre uskutočnenie kongresov, sympózií, školení, seminárov a iných
spoločenských akcií. Vo všetkých rokovacích priestoroch je možnosť pripojenia na internet.
Kongres hotel - Hotel Partizán****, v hodnotení Trend Top 2014 4. najlepší hotel na Slovensku, poskytuje
pohodlie, moderné vybavenie a vysoký štandard kongresových priestorov, čím sa stáva ideálnym zázemím pre
úspešné konferencie, workshop, firemnú akciu či strategickú poradu.
Príjemné prostredie a vybavenie hotela spĺňa najmodernejšie technické štandardy, čím posúva organizáciu podujatí
o úroveň vyššie. Tam, kde sa v zmysloch okrem potrebných informácií uchovajú aj príjemné pocity.
Hotel Partizán**** ponúka celkovo 780 miest v kongresových priestoroch, 10 plne vybavených, klimatizovaných
rokovacích sál a salónikov a 2 rokovacie priestory v štýlovom prostredí Tálskej Bašty.

SKUPINOVÉ ZĽAVY poskytujeme dohodou:
a) podľa počtu osôb – skupiny do 20 osôb - zľavy od 5 – 10 %
skupiny od 21 do cca 200 osôb 10% a vyššie
b) podľa počtu prenocovaní – jednodňové alebo viac dňové akcie
c) podľa rozsahu celkových čerpaných služieb
d) v termíne nedeľa až streda poskytujeme zľavu od 20% do 35%
e) v termíne štvrtok až sobota poskytujeme zľavu od 10% do 15%

Cena za prenájom rokovacích priestorov môže byť dohodnutá individuálne podľa rozsahu požadovanej akcie.
Pre neubytovaných účastníkov prenajímame konferenčné priestory podľa dohody.

Pôdorys Kongresového centra

STRAVOVANIE
Tálska Bašta
Reštaurácia s jedinečnou architektúrou ponúka nezabudnuteľný zážitok pri poháriku dobrého
slovenského vínka a tradičných slovenských špecialitách pripravovaných na drevenom uhlí
pod medeným sopúchom. K dobrej nálade hrá živá hudba. Toto stredisko ponúka priestor na semináre
a školenia pre skupinky do 40 osôb s možnosťou dataprojekcie a pripojením na internet. Celková
kapacita je 170 miest.

Reštaurácia Panorama
Príjemnou súčasťou nadštandardného Hotela Partizán**** je moderná a architektonicky štýlová
reštaurácia, do ktorej je bezbariérový prístup. Hotelová reštaurácia má kapacitu 150 osôb a ponúka
pokrmy z širokej ponuky slovenských aj európskych špecialít najvyššej kvality. K chutným jedlám
Vám naservírujeme lahodné vína z domácej top producentskej ale aj medzinárodnej ponuky. Súčasťou
reštaurácie je vonkajšia terasa s kapacitou 50 osôb.

Lovecká reštaurácia s krbom
Je jedinečná atmosférou hrejivo podfarbenou zvukom praskajúceho ohňa v krbe. Lahodné husacie a
kačacie hody či poľovnícke špeciality z diviny lákajú hotelových hostí. Lovecká reštaurácia ponúka
tradičné aj extravagantné prevedenie najlepších sezónnych poľovníckych ingrediencií. Kapacita je 80
miest.

Lobby bar
Posedenie v hotelovej hale pri šálke kávy s domácim koláčikom v príjemnom prostredí horiaceho
krbu. V lobby bare nájdete humidor s kvalitnými cigarami. Celková kapacita Lobby haly je 60 miest.

OSTATNÉ AKTIVITY HOTELA PARTIZÁN

Spoločensko-zábavné centrum LIMBUS






dve bowlingové dráhy
dva biliardové stoly
šípky
stolný futbal
Nintendo Wii hry

Atraktívne priestory ponúkajú možnosti zábavy, rôznych programov a vystúpení, firemnej prezentácie
prostredníctvom dataprojekcie a tanečnej zábavy. V bare ponúkame široký sortiment miešaných,
alkoholických a nealkoholických nápojov. Celková kapacita Limbusu je 140 miest.

NATURE WELLNESS CENTER
AQUA & KIDS
Bazén s protiprúdom a chrličom, Detský bazén s atrakciami,
Whirpool panorama, Odpočiváreň s panoramatickým
výhľadom.

VITAL & SAUNA
Doprajte si blahodárne účinky sáun, ochladzovacích bazénov, odpočívacích zón a dočerpajte stratené
tekutiny vo Vital kútiku s občerstvením.

SPA & MASSAGE
Prežite u nás magické momenty inšpirované horami a okolitou prírodou. Uľavte svojmu telu a duši po
namáhavom dni a vyberte si zo širokej ponuky masáži od klasickej, športovej, relaxačnej a mnohé iné.

SQUASHOVÁ HALA
Do portfólia našich služieb patria aj športové aktivity: Squash, Bedminton, Volejbal, Basketbal - všetko
na jednom mieste v priestoroch multifunkčnej športovej haly.

AJAX FARMA
Jazda na koňoch a poníkoch s inštruktorom na hotelovej farme 4 km od hotela.
Pre deti odporúčame prehliadku gazdovského dvora so zvieratkami.
Ako suvenír si môžete domov odniesť domáci Tálsky med.

TARZÁNIA
Outdoorový park na Táloch postavený z lanových prekážok, ktoré sú
zavesené vo výške na stromoch. Areál je možné vyskúšať v lete
aj v zime.
Cena: 238 € /skupina/hodina - v cene je zahrnutý prenájom areálu,
výstroj a inštruktáž.

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
Hotel zabezpečí sprostredkovane rozličných teambuildingových a športových aktivít podľa požiadavky
klienta: paintball, off road, štvorkolky, zlaňovanie, splavovanie Hronu, rafting, trekking, hiking, bungee,
paragliding, snežné skútre atď.


V letných mesiacoch
Fishing party spojená s rybolovom a grilovaním
Tenisové kurty 9,30 €/hodina
Minigolf 1,65 €/hra/osoba
Minifutbal + minivolejbal 33 €/deň
Požičiavanie horských bicyklov
Loptové hry - minifutbal, volejbal
Nordic walking, croquet, petang, airsoft
Lukostreľba 12 €/ hodina/osoba
Kneippova cesta v prírode v areáli hotela
Golf na 18-jamkovom profesionálnom ihrisku
Cykloturistiku a turistiku po horských chodníčkoch
Teambuildingové stredisko Tarzania










V zimných mesiacoch
3 lyžiarske ski centrá /Tále 1 km, Mýto pod Ďumbierom 4 km, Chopok Juh 8 km/, bežecké trate na
Táloch, Chopku a v Mýte pod Ďumbierom.
V roku 2013 prebehla II. etapa modernizácie lyžiarskeho strediska Chopok juh & sever. Na juhu
Chopka bola opláštená 15-miestna kabínková lanovka z Krupovej na vrchol Chopku, vybudovaná
sedačka z Krupovej na Jeleniu Lúku, odtiaľ dve na Predné a Zadné Dereše ako výmena existujúcich
vlekov, prebehla výstavba Rotundy – reštaurácie na vrcholu Chopku, 8 kilometrov cyklotratí a 400
miest na parkovanie
V zimnej sezóne 2013/2014 bol do predaja zavedený jednotný HOREHRONIE SKIPAS, ktorý je
možné využiť vo troch lyžiarskych strediskách v okolí Hotela Partizán****. Okrem toho s využitím
HOREHRONIE REGION CARD, ktorej cena je 2 € na osobu, je možné uplatniť si zľavy od 10
do 30 % na celodenné ski pasy v strediskách SKI Tále, SKI Mýto pod Ďumbierom, SKI Čertovica
a SKI Urbanov vrch v Čiernom Balogu a ďalšie výhody pri pobyte v regióne Horehronie. Predajným
miestom Horehronie region card je priamo Hotel Partizán****.
Súčasťou hotela je lyžiareň s možnosťou odloženia lyžiarskej výstroje a sušenia
lyžiarok, vieme zabezpečiť požičanie lyžiarskej výstroje, odbornú lyžiarsku školu.
SKIBUS
kyvadlová
preprava
Bezplatný skibus v rámci Táľov jazdí denne a zabezpečuje pohodlnú dopravu
medzi hotelmi, záchytným parkoviskom a lyžiarskym areálom. Rovnako jazdí bezplatná kyvadlová
doprava do všetkých lyžiarskych stredísk v okolí hotela, využiteľná s predložením Horehronie region
card.

DOPRAVNÉ SPOJENIA
•
•

•

letecky:
Poprad
- hotel
90 km
Bratislava
- hotel
220 km
vlakom:
stanica Podbrezová
- hotel
11 km
stanica Brezno
- hotel
18 km
stanica Banská Bystrica
- hotel
42 km
stanica Liptovský Mikuláš
- hotel
49 km
autobusom:
z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Brezna, Podbrezovej - hotel

KONTAKT
Adresa: HOTEL PARTIZÁN, s. r. o.
Bystrá 108 - Tále
977 01 Brezno
Slovensko

Garantujeme kvalitné služby a milý a ústretový personál,
čo je zárukou spokojnosti Vašich i našich hostí.
Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

