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Banská 
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Lučenec

Košice

Bratislava

Vážení hostia,

Vedenie Hotela Partizán     - rodina Kičová
s tímom spolupracovníkov

dovoľte nám pozvať Vás do Hotela Partizán**** v oblasti Tále, ktorá patrí do nádherného pohoria Nízkych Tatier. 
Hotel Partizán**** je rodinný wellness & congress hotel, ktorý ponúka lukratívny priestor ocenený v hodnotení 
TREND TOP 2015 2. miestom spomedzi 4-hviezdičkových hotelov na Slovensku.
Už niekoľko desaťročí je známy vysokou kvalitou poskytovaných služieb a patrí medzi najlepšie kongres hotely 
na Slovensku. Poskytuje ideálne zázemie pre úspešnú konferenciu, workshop, teambuilding či event. Dôkazom 
je množstvo výborne zvládnutých odborných alebo teambuildingových stretnutí, ktoré sme pre našich klientov 
zabezpečili.
Ak hľadáte miesto pre organizáciu Vášho firemného stretnutia, pobyt  zorganizovaný v Hoteli Partizán
na Táloch bude udalosťou, na ktorú len tak nezabudnete. 
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Košice

Bratislava



4. – 5. 
najlepší hotel
na Slovensku

2.
najlepší 

4-hviezdičkový 
hotel

104 izieb a apartmánov
300 lôžok, 
5 poschodí

1000 m2 variabilné kongresové 
centrum, 

s celkovou kapacitou viac ako 
500 miest

10 kongresových sál 
a salónikov 

z toho 8 s denným svetlom

240 m2 
plochy pre vystavovateľov

3 reštaurácie 
s kapacitou celkom 400 miest

1760 m2 relaxačného zázemia 
v Nature Wellness Center, 

7 sáun
Limbus nočný bar
kapacita 180 miest

250 km od Bratislavy po diaľnici R1
57 km od letiska Sliač, 75 km od letiska Poprad

v tesnej blízkosti 1. profesionálneho 18-jamkového golfového ihriska



Počas 50-ročnej existencie sme zbierali skúsenosti 
ako kongres hotel, a preto Vám vieme ponúknuť 
organizáciu aj tých najnáročnejších kongresov 

bez problémov na vysokej profesionálnej úrovni. 
Pri organizácii kongresov sme flexibilní, precízni, 

zodpovední. Je pre nás dôležitý každý detail, 
naplníme všetky Vaše očakávania. 

Pri akciách väčšieho rozsahu je výhodou 
priestor foyer vhodný pre vystavovateľov, 

rozloha a dispozičné riešenie kongresového centra, 
samostatný bar, terasa, šatňa s registráciou 

a veľkorysé priestory zázemia. 

úspešný
kongres
seminár
školenie





• denné svetlo

• klimatizácia, tienenie 

• variabilita

• označenie systémom Videoboard

• kompletné technické zabezpečenie

V ý h o d yMená kongresových sál boli inšpirované 

románom Nevesta hôľ. 

Ide o najväčšie kongresové sály. 

Ich kapacita sa pohybuje 
od 90 do 500 miest.

T a v o Z u n a E g u s

K o n g r e s o v é  s á l y



k o n g r e s o v é  c e n t r u m

Je pre nás samozrejmosťou, že pre Vás 
zabezpečíme označenia rokovacích sál alebo 
prezentáciu Vašej spoločnosti cez informačný 

systém VideoBoard.

Monitory
VideoBoard



505 m3

300 m3

95 m3

110 m3

Kongresová sála 
GRAND TÁLE

Tavo + Zuna + Egus

Tavo 

Zuna

Egus

Rozmer            Kapacita / Usporiadanie   Klimatizácia     Okná         Poznámka

Recepcia        Škola               Kino

310

90

100

230

65

70

270

80

90

prepojiteľné

prepojiteľné

prepojiteľné

500 380 450

85 m3

39 m3

46 m3

36 m3

65 m3

65 m3

Kongresová sála 
JUNIOR TÁLE 

Bystrá + Mýto

Bystrá

Mýto

Kongresový salónik 

Chopok

Ďumbier

Bystrianka

35

40

30

55

35

26

25

24

40

30

32

38

30

50

40

prepojiteľné

prepojiteľné

prízemie hotela

65 40 60



P r í k l a d y  r ô z n e h o  t y p u  s e d e n í

Kongresová sála Tavo

Kongresová sála Grand Tále

Kongresová sála Zuna + Egus

Kongresová sála Zuna



• panoramatické výhľady

• priamy prechod na kongresovú terasu

• samostatný kongres bar

• registrácia, šatňa

Výhody

F o y e r

Štýlový priestor foyer má rozlohu 240 m2.

Využíva sa predovšetkým ako priestor pre

vystavovatelov. Pri akciách menšieho

rozsahu alebo eventoch sem umiestňujeme

coffee breaky a bufety.



grand tále event 
okrúhle stoly

C h o p o k Bystrianka Ďumbier

Ď a ľ š i e  k o n g r e s o v é  p r i e s t o r y

Útulné kongresové miestnosti nesú názov 

blízkych obcí a najvyšších vrchov Nízkych 

Tatier. Sú vhodné najmä na menšie firemné 

akcie, meetingy či strategické porady.

B y s t r á M ý t o

Bystrá, Mýto
• variabilnosť
• kompletné technické vybavenie
• priame spojenie so zázemím
• označenie systémom VideoBoard

Chopok, Bystrianka, Ďumbier
• nachádzajú sa v pokojnejších častiach hotela
• denné svetlo
• príjemný dizajn
• kompletné technické vybavenie



Ak hľadáte reprezentatívne priestory pre 
business stretnutia s Vašimi partnermi, Hotel 

Partizán bude pre Vás ideálnou voľbou. 
Kombinácia štýlových priestorov a gastronómie 

na najvyššej úrovni je zárukou príjemného 
zážitku.

Pracovné
Stretnutie

76,5 m3KRBOVÝ SALÓNIK 
Tálska Bašta

ZIMNÁ ZÁHRADA 
Tálska Bašta

LOVECKÁ 
REŠTAURÁCIA 

s krbom

Rozmer            Kapacita / Usporiadanie   Klimatizácia     Okná       

Recepcia        Škola               Kino

- - 40

32 m3 - - 20

150 m3 80





Prevezmeme na seba všetky Vaše starosti 
s prípravou eventu menšieho či väčšieho 

rozsahu, zatiaľ čo Vy si budete užívať prírodu, 
pohodu a relax, ktorý je všade navôkol.

Všetky Vaše požiadavky s Vami odkonzultu-
jeme a budeme sa snažiť splniť Vaše očakáva-
nia. Ak premýšľate nad organizáciou svadby, 

Hotel Partizán je romantické miesto, ktoré 
Vašich blízkych a hostí jednoducho očarí. 

Event 
na kľúč

505 m3

Kongresová sála 
GRAND TÁLE

Tavo + Zuna + Egus

TAVO + 
kombinácia miestností 

GRAND TÁLE

TÁLSKA BAŠTA

Rozmer         Kapacita / Okrúhle stoly     Klimatizácia       Okná      Poznámka

300

200 - 300 m3 70 - 150

-

prepojiteľné

prepojiteľné

reštaurácia v exteriéri170



Zabezpečíme Vám na mieru ušitý balík služieb vrátane 
programu, dekorácií, kvetín, tak aby bol 

Váš event v Tatrách dokonalý.
Pokiaľ máte nejaké špeciálne požiadavky, nič pre nás 

nie je nemožné!



Jednou z našich najväčších výhod oproti 
konkurencii je rozľahlý areál a poloha v srdci 

nízkotatranskej prírody. Pomôžeme Vám 
vytvoriť pre Vašich kolegov príjemné zážitky 

pri rôznych športových a adrenalínových 
aktivitách, stačí si vybrať z našej širokej 
ponuky. Spolupracujeme s niekoľkými 

profesionálnymi agentúrami, zabezpečíme Vám 
program šitý na mieru.

Nezabudnuteľný

TEAM
building 



1. športová hala – squash, volejbal, 
streetbal, bedminton, stolný tenis

2. sport&night bar Limbus – bowling, 
biliard, šípky, stolný futbal, disco 
s DJ

3. wellness&relax – Nature Wellness 
Center – bazén, soľný kúpeľ, 
jacuzzi, 7 sáun, zážitkové a relax 
zóny 

INdoor OUTdoor
1. Offroad 4x4
2. Splav Hrona
3. Paintball, Airsoft
4. Poznávacie lety helikoptérou
5. Tenis
6. Tematické teambuildingové 

programy na kľúč
7. Zbojnícke prepady, gazdovské hry
8. Beautyday
9. Zabíjačka
10. Aquazorbing, Bungeerunning
11. Zlaňovanie, premosťovanie
12. Let balónom, Skydiving a množstvo 

ďalších aktivít...

NA 
objednávku

1. Tarzania – lanový park vo výškach
2. Minigolf
3. Golf
4. Beach volleyball a loptové hry
5. Prírodné kúpalisko, bufet, miesto 
    na grill party
6. Lukostreľba, croquet, petanque
7. Turistika, Nordic Walking, cyklistika
8. Jazdenie na koňoch a poníkoch
9. Rybačka s grill party
10. Lyžovanie, skialpnistika, 

snowboarding



UBYTOVANIE

Ubytovacia kapacita hotela je rozšírená na 5 podlaží, 
na ktorých sa nachádza 

86 dvojlôžkových izieb, 
9 architektonicky skvostných apartmánov 

a 9 exkluzívnych mezonetov 
s panoramatickým výhľadom na nízkotatranskú 

prírodu a 75 prísteliek. 
S batožinou Vám rád pomôže hotelový portier.

Súčasťou každej izby je kúpeľňa 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.



Panorama Classic

Junior Chopok** 

Junior Panorama** 

Junior PanoramaDeluxe**

Junior Ďumbier*

Junior s krbom**

Junior Ruža

Junior Romantik**

Junior Horal s krbom*

Honeymoon Suite

Apartmány Chopok**, Tále**

Apartmány Deluxe – Deň a noc, Lux*, Panorama* 

Apartmán Komfort  (2 spálne = 4 osoby)* 

Mezonet Romantik  (2 osoby)**

Mezonet Slnovrat    (2 spálne = 4 osoby)*

Mezonet Obzor         (4 osoby)*

Mezonet Súmrak     (4 osoby)

Mezonet Úsvit         (4 osoby)*

Mezonet Lux           (4 osoby)*

Prístelka

47

19

11

 1

 2

 1

 1

 1

 1

 2

 5

 3

 1

 1

 1

 1

 2

 3

 1

75

Typy izieb              Počet



Stravovanie

Základ chuti našich jedál je v kvalitných surovinách a 
poctivej príprave pokrmov. S použitím kvalitných 

surovín spájame kuchárske umenie s najmodernejšími 
technológiami prípravy jedál. Či už si vyberiete 

trojchodové menu, bufet či raut, garantujeme Vám 
gastronomické služby na najvyššej úrovni.

Súčasťou každej izby je kúpeľňa 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.



12 €

2,70 €

4 €

6 €

8 €

9 €

10 €

11 €

 14 €

2,10 €

Coffe Break
1. BASIC 
káva, čaj, minerálka

2. BASIC PLUS
káva, čaj, minerálka, koláčik z domácej cukrárne 
3. MORNING BREAK
káva, čaj, minerálka, obložené chlebíky, domáci pagáčik

4. AFTERNOON BREAK
káva, čaj, minerálka, obložené chlebíky, čerstvé ovocie, domáci 
kysnutý koláč

5. VITAL  
káva, výber bylinkových čajov, minerálka, ovocie, čerstvá šťava 
z ovocia a zeleniny, jogurt, müsli

6. ENERGY
káva, čaj, minerálka, ovocie, energetický nápoj, slané a sladké 
pečivo z domácej cukrárne, obložené chlebíčky   
7. POWER 
káva, čaj, minerálka, ovocie, energetický nápoj, slané pečivo 
z domácej cukrárne, čokoládový muffin, ½ cereálny obložený 
sendvič

8. TRADITIONAL 
káva, čaj, minerálka, výber domácich syrov, domáce nátierky, 
zabíjačkové špeciality, domáce pečivo 

9. De LUXE
káva, čaj, minerálka, pohár sektus jahodou, ovocie, čerstvá 
ovocná šťava z ovocia a zeleniny, croissanty, lososové 
kanapky, šunka –prosciutto s melónom, caprese   
      
Nealko nápoj k vybranému coffe breaku  
Coca – cola, Fanta, Sprite, Tonic, Cappy džús   
  



Panoramatická architektonicky 
štýlová reštaurácia s bezbariérovým 
prístupom sa nachádza na prízemí 
hotela. Súčasťou reštaurácie 
je vonkajšia terasa a exkluzívna 
vinotéka so 150 druhmi vín. 
Kapacita 150 miest.

Panorama
Restaurant

Tálska 
Bašta

Lobby bar s obsluhou je umiestnený 
iba niekoľko krokov od recepcie. 
Jeho súčasťou je Wi-Fi pripojenie 
na internet.  
Kapacita 70 miest.

Lobby 
bar

Tálska Bašta má jedinečnú schopnosť 
osloviť dieťa i dospelého. Interiér zdobí 
najvyšší kamenný krb na Slovensku, 
kde  sú priamo pred hosťami 
pripravované špeciality pod medeným 
sopúchom na drevenom uhlí. 
Kapacita 170 miest.



Limbus bar to je aktívna zábava 
a nočný bar v jednom. Nájdete tu: 
dve bowlingové dráhy, dva biliardové 
stoly, šípky, stolný futbal, Nintendo Wii 
hry, bar, tanečný parket, dataprojektor 
a plátno na premietanie. 
Limbus je ideálnym miestom, kde sa 
môžete stretnúť a zabaviť s Vašimi 
kolegami po náročnom pracovnom 
dni.

Limbus 
sport & night bar

Nature 
Wellness Center

Variabilné priestory multifunkčnej 
športovej haly sú rozdelené 
na 2 squashové kurty alebo 
bedmintonové, volejbalové, 
nohejbalové a basketbalové ihrisko.
Zaujímavou možnosťou je využitie 
na cvičenia jogy, pilates alebo zumby.

Multifunkčná 
športová hala

AQUA & KIDS
bazén s protiprúdoma chrličom, 
rozprávkový svet Ferda Mravca, 
panoramatická jacquzzi, soľný prameň
VITAL& SAUNA 
sedem druhov sáun, zážitkové 
a odpočívacie zóny
SPA&MASSAGE
3 masážne priestory, hydromasážna 
vaňa
WELLNESS RECEPCIA 
V najbližších mesiacoch Vám budú 
k dispozícii: 3 hydromasážne vane, 
7 masážnych miestností, fitness, 
privat spa zóna a kolagenárium.                                                         

1. BASIC 
káva, čaj, minerálka

2. BASIC PLUS
káva, čaj, minerálka, koláčik z domácej cukrárne 
3. MORNING BREAK
káva, čaj, minerálka, obložené chlebíky, domáci pagáčik

4. AFTERNOON BREAK
káva, čaj, minerálka, obložené chlebíky, čerstvé ovocie, domáci 
kysnutý koláč

5. VITAL  
káva, výber bylinkových čajov, minerálka, ovocie, čerstvá šťava 
z ovocia a zeleniny, jogurt, müsli

6. ENERGY
káva, čaj, minerálka, ovocie, energetický nápoj, slané a sladké 
pečivo z domácej cukrárne, obložené chlebíčky   
7. POWER 
káva, čaj, minerálka, ovocie, energetický nápoj, slané pečivo 
z domácej cukrárne, čokoládový muffin, ½ cereálny obložený 
sendvič

8. TRADITIONAL 
káva, čaj, minerálka, výber domácich syrov, domáce nátierky, 
zabíjačkové špeciality, domáce pečivo 

9. De LUXE
káva, čaj, minerálka, pohár sektus jahodou, ovocie, čerstvá 
ovocná šťava z ovocia a zeleniny, croissanty, lososové 
kanapky, šunka –prosciutto s melónom, caprese   
      
Nealko nápoj k vybranému coffe breaku  
Coca – cola, Fanta, Sprite, Tonic, Cappy džús   
  



horský lanový park a minigolfové 
ihrisko nachádza sa priamo v areáli 
hotela

TARZANIA
a Minigolf

Golf

hotelová Ajax farma v Mýte 
pod Ďumbierom
možnosť jazdy na koni s inštruktorom
vzdialená 3 km od hotela

Jazdenie na
koni

1. profesionálne 18-jamkové ihrisko 
v SR
9-jamková golfová akadémia 
s možnosťou hry v oboch smeroch
v tesnej blízkosti hotela

MOŽNOSTI 
AKTIVÍT V OKOLÍ 



vzdialenosti od hotela SKI Tále (1 km), 
SKI Mýto pod Ďumbierom (3 km), 
SKI CHOPOK juh & sever (8 km) 
- najmodernejšie lyžiarske stredisko
skibusy do lyžiarskych stredísk a späť
požičovne lyží a lyžiarskych potrieb

Lyžovanie Splav Hrona

turistické trasy začínajú priamo pred 
hotelom
najobľúbenejšími sú výstupy 
na Chopok, Ďumbier
zaujímavou možnosťou je návšteva 
Jaskyne Mŕtvych netopierov

Turistika
Cykloturistika

výborná adrenalínová aktivita, 
splav začína v obci Valaská (10 km)
zapožičanie výstroje, občerstvenie
doprava na splav a zo splavu 
zabezpečená



horský lanový park a minigolfové 
ihrisko nachádza sa priamo v areáli 
hotela

hotelová Ajax farma v Mýte 
pod Ďumbierom
možnosť jazdy na koni s inštruktorom
vzdialená 3 km od hotela

1. profesionálne 18-jamkové ihrisko 
v SR
9-jamková golfová akadémia 
s možnosťou hry v oboch smeroch
v tesnej blízkosti hotela

f


