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príhovor
Milí naši hostia,

dovoľte mi touto cestou poďakovať sa
všetkým z vás, ktorí nás podporili svojou účasťou na niektorom z pobytov
počas letných mesiacov.

Tento rok je pre nás veľkou
nečakanou skúškou prežitia.
Ani sa nám nechcelo veriť, čo sa
udialo, všetko bolo a stále je ako
zlý sen. Po úspešnom začiatku
roka zrazu prichádzali samé storná,
vrcholom čoho bolo zatvorenie našich
prevádzok zo strany štátu. Veľmi sme
sa potešili prvej rezervácii až koncom
apríla 2020.
Letné mesiace len čiastočne
zmiernili výpadok tržieb a bohužiaľ
jeseň a koniec tohto roka nevyzerá
optimisticky. Nemusím azda spomínať,
čo je príčinou. Avšak ponosovanie nám
nepomôže a keď že sme „Partizáni“,
neprestávame bojovať.
V lete sa nám v stredisku Mýto SKI &
BIKE podarilo spustiť novú atrakciu
Tubing. Naši pracovníci zdokonalili všetky trate Bike parku a pridali aj jednu
novú. Druhá sezóna Bike parku bola
lepšia, navštívilo nás viacero bikerov a
tiež rodín s deťmi práve kvôli existujúcim atrakciám.

Rodiny s deťmi sa potešili letnému animačnému centru ANIMASTANU v hotelovom parku, kde tím animátorov pod
vedením Ľubice Bacúšanovej zabával
deti počas celého leta.

Dôsledne sa pripravujeme na zimnú
sezónu, naše technologické vybavenie
nám za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok umožní zasnežiť
zjazdovky za 5 dní. Predpokladáme otvorenie zimnej sezóny v stredisku Mýto
SKI & BIKE v polovici decembra 2020. V
predstihu zimnej sezóny spustíme online predaj ski pasov z pohodlia vášho
domova.
Aj na nasledujúce mesiace pripravujeme viacero sprievodných podujatí,
ktoré prispejú k atraktívnosti pobytov u
nás. Okrem uvedeného máte možnosť
vyskúšať nové procedúry a kozmetické
ošetrenia a zrelaxovať v našich príjemných priestoroch Nature wellness
centra. Samozrejmosťou bude dôsledne
pripravený animačný program pre najmenších hostí.
Verím, že sa situácia stabilizuje a my
budeme môcť bez ďalších obáv realizovať naše plány k dokonalosti poskytovaných služieb.
Prajem Vám príjemný pobyt u nás.
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NOVINKY

V HOTELI

Sme známi snahou prekvapiť našich hostí a neustále
sa zlepšovať. Aké novinky sme „uviedli do života“ a
čo sme si pre vás pripravili na nadchádzajúce obdobie?
REDIZAJN WEBU
Počas predchádzajúcich mesiacov sme
obliekli náš web do nového šatu. Pri
vytváraní novej štruktúry sme sa zamerali na najčastejšie vyhľadávania našich
hostí a uľahčili tak prístup k najčerstvejším
ponukám pobytov a zážitkov priamo z
domácej stránky. Nový web si môžete pozrieť už tradične na www.partizan.sk.

KOPEC ZÁBAVY S NOVÝM
PRÍRASTKOM
Počas leta si všetci návštevníci Mýto Ski &
Bike mohli vyskúšať novú atrakciu – summer
tubing. Na dráhe dlhej 60 m si dospelí aj
deti užili kopec zábavy pri jazde na umelej
nafukovačke, na špeciálne upravenom
teréne. Nadšenci tubingu tak už nemusia
čakať na sneh – u nás si túto typicky zimnú
atrakciu užijete aj počas letnej sezóny.

NOVÝ VSTUP DO HOTELA
Obnovou prešla aj vstupná časť do
hotelového areálu. Brána, ktorá nám robila
pri vstupe do hotela spoločnosť roky,
už doslúžila. Rozhodli sme sa nahradiť
ju minimalistickejším no zaujímavejším,
kamenným prvkom. Čo poviete, páči sa vám
takáto zmena?

STARÁME SA O VAŠE BEZPEČIE
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s epidémiou
koronavírusu dodržiavame prísne hygienické opatrenia, ktoré
zabezpečujú váš ničím nerušený pobyt.
Zvýšili sme hygienické štandardy: dodržiavame všetky
platné nariadenia hlavného hygienika SR. Všetci naši hostia
aj personál majú za povinnosť nosiť v interéroch HOTELA
PARTIZÁN rúška.

Obmedzili sme kapacitu ubytovania na 50 %

Priestory s vyšším pohybom osôb sú každú hodinu dezinfikované. Pri vstupe do priestorov hotela sú k dispozícii stojany
s dezifekciou. V prípade záujmu sú rúška k zakúpeniu na
hotelovej recepcii spolu s jednorazovými rukavicami.

Zmiernili sme storno podmienky pobytov.

Zvýšili sme bezpečnosť. V celom hoteli sú umiestnené
germicídne žiariče, ktoré okrem likvidácie mikróbov čistia aj
samotný vzduch.
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Všetci zamestnanci hotela boli testovaní
s negatívnym výsledkom.

Vďaka priaznivej polohe hotela v lone prírody si
naši hostia môžu užiť množstvo voľnočasových
aktivít mimo rušných miest. Vychádzkami na
čerstvom vzduchu posilňujete imunitu a trávite
svoj čas bezpečne a prospešne pre vaše zdravie aj
myseľ.
Ďakujeme, že nám zachovávate svoju priazeň aj
počas neľahkého obdobia.

Príbeh

JESEŇ/ ZIMA

&
Od roku 2018 patrí k Hotelu Partizán**** lyžiarske stredisku v Mýte pod Ďumbierom. Pod rukami
nových majiteľov získava každoročne modernejšiu tvár. O ceste, ktorú si už v stredisku prešli aj
o plánoch do budúcna sme sa porozprávali s Bc. Michalom Kičom.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Kopec

Ako vznikla myšlienka spojiť Hotel Partizán**** s lyžiarskym strediskom v Mýte
pod Ďumbierom?

Popravde, vznikla oveľa skôr, ako v
roku 2018. Už v 90. rokoch bol otec
prvýkrát oslovený, či by nemal záujem
o podporu TJ Mýto a prevádzkovanie
vtedajšieho lyžiarskeho areálu. Jednania
boli započaté, avšak k dohode nedošlo.
Druhýkrát sa diskusia otvorila v roku
2011, kedy majiteľ SKI Mýto hľadal
obchodného partnera. Žiaľ, nebolo
možné, aby sme sa zapojili, pretože
Hotel Partizán**** prechádzal najväčšou
prestavbou v histórii, ktorá si vyžadovala
mnoho finančných prostriedkov.
Jednoducho nebolo v našich
možnostiach podporiť ďalší projekt.
Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
Nakoniec bol ten správny čas v roku
2018, kedy k dohode došlo a stali sme sa
novými majiteľmi tohto strediska. Snom
od začiatku bolo, aby sme mohli mať v
rámci ponúkaných služieb aj lyžovačku
vo vlastnom ski centre.

Od začiatku Vášho prevádzkovania
Mýto ski & bike ste pristúpili k viacerým
investíciám. Čo všetko sa Vám zatiaľ
podarilo a čo ešte plánujete?
Áno, posledná investícia v SKI Mýto bolo
spustenie sedačkovej lanovky v roku
2007. Odvtedy bolo podkapitalizované,
neboli zavedené žiadne novinky. Vedeli
sme, že je potrebné zaviesť mnoho
vylepšení. Neustále pracujeme na
tom, aby sme z Mýto ski & bike spravili
stredisko 21. storočia. Zatiaľ sa nám
podarilo:

• dobudovať nový svah pre začiatočníkov,
• dobudovať nové vleky v spodnej časti a v hornej časti na opomínanej pravej
strane svahu,
• spustiť večerné lyžovanie na časti svahu, po ktorom naši návštevníci tak 		
túžili,
• znivelizovať svah, takže obávaný strmý záver hlavnej zjazdovky je dnes 		
minulosťou,
• zaviesť najmodernejší predaj lístkov a nové turnikety v spolupráci s 		
rakúskym partnerom Axess,
• zefektívniť a rozšíriť zasnežovanie - v podstate sme z dosnežovacieho 		
systému museli spraviť zasnežovací,
• upraviť prívody vody a elektriny, kvôli zvýšenej spotrebe,
• postaviť nové priestory pokladní,
• zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb v reštaurácii pod svahom,
• skvalitniť komunikáciu pracovníkov s klientmi,
• realizovať rôzne druhy podujatí pre plnenie nami stanoveného sloganu: 		
Kopec zábavy
• no najmä – vybudovať BIKE PARK, takže stredisko konečne ožilo aj v letných
mesiacoch.
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V tomto roku budeme prvýkrát v
zimnej sezóne predávať lístky on-line
cez e-shop, na ktorom momentálne
pracujeme. Nemôžeme sa už dočkať
spustenia novej sezóny, ktorá bude
svojím spôsobom testovacia. Otvorenie
plánujeme na 18. 12. 2020, všetko však
bude závisieť od počasia. Budeme mať
možnosť využiť všetku novú techniku,
ktorú sme zakúpili. Celkovo máme k
dispozícii 28 snežných diel, z ktorých
23 je automatických. Znamená to, že
si samé vyhodnotia poveternostné
podmienky a počasie a rozsah
zasnežovania tomu prispôsobia. Na
úpravu svahov budeme využívať tri
nové ratraky a Leica system na meranie
hĺbky snehu, aby sme mohli svah
perfektne vyratrakovať na každodennú
lyžovačku. Aktuálne pracujeme na
novej trafostanici, aby sme sa vyvarovali
problémom s dodávkami elektriny pre
zasnežovanie. Hlavnú ľavú zjazdovku
by sme so súčasnou technikou mali
zasnežiť za 5 dní.

c
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Ktoré lyžiarske strediská sú pre Vás
inšpiráciou?
Samozrejme. Z pohľadu technického
zabezpečenia určite stredisko Białka
Tatrzańska v Tatranskej Bukovine
(Poľsko). V lete jednoznačne The Epic
Bikepark Leogang (Rakúsko).
Ako vznikol BIKE PARK?
Uvedomovali sme si, že Horehronie
ponúka nedostatok letných aktivít.
Kolegovia z Klastra Horehronie a OOCR
Región Horehronie začali s koncepciou
bicyklového regiónu, a tak sme sa
rozhodli nadviazať na túto myšlienku.
Zavážili aj prírodné danosti kopca, ktorý
je bez skál s dostatočným zastúpením
lesného porastu a perfektným
umiestnením. K realizácii značnou
mierou dopomohol poradca Tomáš
Vrbovský, ktorý nás v začiatkoch veľmi
podporil a pomohol nám. Vďaka nemu sa
nám podarilo pripraviť prvé trate, PUMP
TRACK a SKILL TRAIL už za necelé 3
mesiace. Samozrejme, nebolo by to
možné bez nadšenia našich skalných
kolegov aj nových, najmä Martina
Kováčika, ktorý u nás pracuje dodnes.
Bolo zrejmé, že vďaka ich osobnému
zainteresovaniu do celej veci im išla
práca od ruky a napredovali veľmi rýchlo.

Aké sú Vaše plány do budúcna?
Jednoznačne chceme vybudovať výborné celoročné stredisko – „kopec
zábavy“. Vďaka novým miernejším zjazdovkám osloviť aj neskúsených lyžiarov a
ponúkať široké, bezpečné a perfektne pripravené svahy pre stredne pokročilých
a pokročilých lyžiarov. V lete plánujeme postupom času vybudovať jeden z
najlepších BIKE PARKov na Slovensku s mnohými atrakciami.
Čoho sa najviac obávate?

zába

Aj pri najlepšom zasnežovaní potrebujeme priazeň počasia. Tiež dúfame, že sa
už nezopakuje situácia z marca tohto roku, kedy sme museli stredisko predčasne
zatvoriť a ukončiť sezónu.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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TATRY
Vedeli ste, ze...
...hotelový SKI BUS vás odvezie priamo na
svah a späť? Počas sezóny premáva každú
hodinu do a zo strediska Mýto SKI & BIKE.
Lyžiarske potreby si môžete pohodlne uskladniť vo vyhrievanej hotelovej lyžiarni
s obsluhou.
HOTELOVÝ MAGAZÍN
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V HOTELI PARTIZÁN****
Pobyt v hoteli je najlepší vtedy, keď si
ho každý člen rodiny užije rovnako.
Pri vytváraní konceptu Hotela Partizán****sme sa preto zamerali aj na
priania a potreby najmenších hostí, pretože ak sú spokojné deti, rodičia si môžu
užívať ničím nerušenú dovolenku. Vitajte v detskom raji nášho hotela. Nájdete
ho všade navôkol.

DETSKÝ BAZÉNIK PARTIZÁNA
Mravčeky, včeličky, chrobáčiky, motýle – svet
našich najmladších, ktorým dušička zaplesá pri
nežných príbehoch z nevinných rozprávok. Presne
tak totiž svoje príbehy prežívajú najmenší klienti
Hotela Partizán, pretože v hoteli sa nachádza
detský bazénik partizána Ferda.
Hotel Partizán sa zaraďuje medzi hotely s bazénom, kde nájdete aj vodné atrakcie a ležoviská.
Nechajte svoje ratolesti vyblázniť v detskom
bazéniku v časti Aqua & Kids vNature Wellness
Center a Vy sa pohodlne usaďte v oddychovej
zóne pre mamičky.

DETSKÁ HERŇA PARTIZÁNA FERDA
Rozprestiera sa na ploche 200 m2 a na svoje si
tu prídu všetky deti. Priestor je členitý a ponúka aktivity či už pre najmenšie deti - batoľatá,
aktívnu prekážkovú dráhu, stoly na tvorivé dielne
a spoločenské hry, stolný futbal, air hockey a
hracie konzoly PS4. Počas prázdnin tu prebiehajú animačné aktivity. Pre rodičov sme pripravili
odpočinkové zóny.
FAMILY SAUNAS
V časti Vital & Sauna si doprajte wellness chvíle
s Vašimi detmi. Na ploche 72 m2 sa môžete
saunovať bez starostí všetci spolu! Môžete využiť
2 druhy sáun s atrakciami, zážitkové sprchy, vital
kútik s občerstvením a relax zónu s výhľadom
priamo do lesného exteriéru.

MRAVENISK
MÝTO SKI & BIKE
V Mýte pod Ďumbierom prevádzkujeme v
zimných mesiacoch ski centrum. Ponúka
zjazdovky rôznej náročnosti, detskú školu, vleky
a zjazdovky pre deti a začiatočníkov. V prípade
záujmu si môžete objednať službu inštruktora na
svahu, ktorý dieťatku pomôže s prvými krôčikmi
na lyžiach.
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AJAX FARMA
Je naozaj úžasné počas jazdy na koni pozorovať rajský vplyv okolitej prírody Nízkych Tatier,
bylinkami presiaknutý prírodný ozón, cítiť vánok
vo vlasoch a popritom si dopriať aktívny relax.
Naša Ajax farma osloví tak dospelých, ktorí si
tú nájdu jazdecké kone, ako aj deti, na ktoré tu
čakajú obľúbené poníky. Okrem toho tu môžu
detičky uvidieť rôzne domáce zvieratká.

Novinka pre celú rodinu
TÁLSKY NÁUČNÝ CHODNÍK
Začiatok trasy je pri letnom bufete pod jazerom
dĺžka viac ako 3 km.

Obsahuje niekoľko zastávok so zaujímavosťami
o živote lesa a jeho obyvateľoch.

Pre ucelený zážitok z prechádzky a doplnenie
informácií k Vášmu putovaniu Tálskym náučným
chodníkom Vám odporúčame stiahnuť si aplikáciu
LESNÍ SVĚT (zadajte do internetového
vyhľadávania).

BIKE PARK S ATRAKCIAMI
Okrem adrenalínových tratí rôznej obtiažnosti je
v areáli aj mnoho aktivít a atrakcií pre detičky. Vyšantia sa na KIDS SKILL TRAIL, MINI DUAL SLALOME alebo MAXI TRAMPOLÍNE. Novinkou roku
2020 je SUMMER TUBING - šmýkanie na gumených nafukovačkách, ktoré si v priebehu pár
týždňov získalo mnoho nadšencov. Pre väčšie
deti je k dispozícii PUMPTRACK. Zaujímavou
aktivitou pre celé rodiny je jazda na terénnych
kolobežkách na BLUE trati. V požičovni sú aj
detské bicykle a odrážadlá.

KO PARTIZÁNA FERDA

partizána Ferda je detské ihrisko v
parku. Počas letných mesiacov je
NIMASTANU - areálu s trampolínami
ktorom prebiehajú profesionálne
ytvorili sme ho pre našich hostí a
vštevníkov reštaurácie Tálska Bašta.
en z potreby ponúknuť ďalšiu aktivitu
elového areálu, ale hlavne z lásky k
prírode. Aby ste sa mohli aj vy vcítiť
kového sveta nášho hotela v lese a
a v hoteli.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Vedeli ste, ze...
...počas zimnej sezóny pravidelne organizujeme sánkovačku priamo pod hotelom?
Zatiaľ čo vaše deti sa vyšantia na svahu, vy
si vychutnávate teplý punč alebo grog na
hotelovej terase.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Po príchode do
Nature wellness center
Vás príjemne naladí vôňa
čierneho hrozna a svetlo
stoviek sviečok.

5dôv

vďaka ktor
wellness o
celý

Okoreňte každodennú
rutinu a nájdite opäť
čaro spoločne strávených
chvíľ.
14
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K PRÍRODE NA DOTYK
Koncept Nature wellness center vychádza z lesa, ktorý obklopuje Hotel
Partizán****. Priamo z bazéna v Aqua
& kids sa môžete vybrať do exteriéru
na Horskú lúku a slniť sa na pohodlných ležadlách. Pri relaxovaní v odpočivárňach, tepidáriu, jacuzzi, Soľnom
prameni, Lesnej saune aj Horúcej fínskej saune máte výhľad priamo na les
a navyše, v panoramatickej relax zóne
Vás bude upokojovať žblnkot Horských
potôčikov. Zavrite oči a snívajte...

ZÁLEŽÍ NA DETAILOCH
Po príchode do Nature wellness center
Vás príjemne naladí vôňa čierneho
hrozna a svetlo stoviek sviečok. Vždy
usmiaty starostlivý personál umocní
dojem z exkluzívneho wellness pobytu. Pri objavovaní nášho wellness
spozorujete množstvo detailov, ktoré
evokujú prítomnosť lesa priamo v
hoteli. Samorasty, kamenné obklady a
cestičky, líhané sklo, drevené žliabky,
nápadité vešiaky alebo sirupy z lesných plodov, ktoré si sami vyrábame.
Dôležitou súčasťou celkového dojmu
z wellness je 100% čistota priestorov,
o ktorú denne dbáme, preto je Nature
wellness center v čase 9:30 – 13:00 h.
zatvorené. Dezinfekciu zabezpečujú
nielen používané čistiace prostriedky,
ale aj nainštalované germicídne žiariče.
Objavte krásu v detailoch..

ROMANTICKÉ ZÁKUTIA
Okoreňte každodennú rutinu, nájdite opäť čaro spoločne strávených
chvíľ, oslávte Váš vzťah v priestoroch,
ktoré svojou výnimočnosťou dotvoria
jedinečnosť okamihu. Dotýkajte sa
pri jemnom šumení vody v Hniezde,
ktoré je súčasťou Aqua & Kids. Objímte
sa pri pohľade do ohňa na hojdacích
ležadlách v tepidáriu s krbom. Doprajte si intimitu za dverami Privátneho
wellness s jacuzzi a saunou. V prípade
záujmu Vás šikovné ruky masérov naladia pri afrodiziakálnej masáži. Nájdite
opäť jeden druhého...

SAUNY V DUCHU „LES V HOTELI“
Špecialitami wellness Hotela Partizán**** sú určite Lesná sauna s vôňou
ihličia, Horúca sauna s nápaditou
pecou a Líščia nora – parná sauna s
bublinkovým kúpeľom chodidiel. Z
lesnej aj horúcej sauny sa dívate priamo na stromy. Dýchacie cesty posilníte v eukalyptovej alebo bylinkovej
saune, neskôr Vás ochladí búrka alebo
dážď. Obľúbenou atrakciou v zime
je ochladzovanie v snehu priamo na
terase. Pri vykonávaných procedúrach
používame prevažne BIO produkty a
bylinky z okolitých lúk a strání. Nechajte
sa prekvapiť.

DETSKÝ RAJ
Podarilo sa nám zlúčiť na jednom mieste
romantické zákutia a zároveň vytvoriť
raj pre všetky deti! Najmenšie detičky
si prídu na svoje pri hrách v detskom
bazéniku Partizána Ferda so šmýkačkou. Staršie deti sa pobavia vo veľkom
bazéne, k dispozícii majú pomôcky na
plávanie. Maskotov Ferda a Ferdušku
si pripomenú vo Family Saunas – priestore, ktorý patrí výhradne malým
hosťom. Imunitu posilnia v parnej saune
s vodným bralom alebo v horúcej saune
s teplotou max. 60 stupňov Celzia.
Rovnako ako dospelí aj deti majú svoju
relaxačnú zónu s výhľadom na les, ktorá
je doplnená o sedenie s farbičkami, aby
prípadnú nudu zahnali kreslením. Vašou
odmenou bude detský úsmev...

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Najoblúbenejšie
JESENNÉ PROCEDÚRY

Pripravte sa spolu s nami na zimné mesiace. Prinášame vám tip na najobľúbenejšie procedúry, vďaka ktorým bude vaša pokožka dokonale
hydratovaná a neprekvapí ju ani mrazivé počasie.

Pre dámy
PERLOVÁ ROMANTIKA

Procedúra obsahuje výťažky z perál.
Je vhodná na regeneráciu tela, po lete, keď
je pokožka vystavená UV žiareniu zo slnka.
Výživná maska na tvár a zábal celého
tela kompletne hydratuje pokožku

Pre pánov
PÁNSKY DETOX
Je vhodný na zregenerovanie tela.
Procedúra obsahuje celotelový detoxikačný peeling, detoxikačnú masáž s
vyživujúcim olejovým zábalom na ruky
a chodila, a na záver zábal na celé telo
ktorý prehreje a hydratuje pokožku.

Novinka
BALZAM NA RUKY A CHODIDLÁ
Vyskúšajte u nás BrazzCare® - unikátnu,
brazílsku koncepciu manikúry a pedikúry
bez použitia vody pre dokonalý vzhľad
Vašich rúk alebo nôh.

Novinka
JAPONSKÁ MANIKÚRA
Získajte vysoký lesk, pružnosť a zamedzte
lámavosti nechtov. Špeciálna manikúra
vytvorí na nechtoch ochrannú vrstvu, ktorá
nechty vyživuje a je extrémne lesklá. Je
vhodná pre ženy a aj pre mužov.

16
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Vedeli ste, ze...
...v Hoteli Partizán**** nájdete 11
konferenčných priestorov? Disponujeme
salónikmi a sálami pre 8 – 450 osôb, vo
väčšine z nich sa hostia počas školenia či
kongresu tešia výhľadom priamo na les.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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5 TIPOV

SAUNOVANIE

Blahodarná a stovkami rokov preveren
procedúra. Má priaznivé účinky na kožu
cesty, kardiovaskulárny systém, pohyb
a psychiku. Pri pravidelnom saunovaní
organizmus, dlhodobo zvýšite jeho odo
detoxikujete. V Nature wellness center
vybrať spomedzi siedmich sáun rôznej
Dbáme tiež na dodržiavanie saunovej e
sa saunovali správne a výsledný efekt b
Nezabudnite: do sauny vždy vstupujte
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NA POSILNENIE

ná ozdravná
u, dýchacie
bový aparát
prehrejete
olnosť a
r si môžete
j teploty.
etikety, aby ste
bol čo najlepší.
zdraví.

BYLINKY
Hovorí sa, že v našej prírode nájdeme liek na všetko.
Sme zástancami využívania lesných plodov a tiež
bylín, ktoré sú v nízkotatranskej prírode. V našej
ponuke nájdete jedlá ochucované bylinkami priamo zo
záhradky pri Tálskej Bašte. Pri niektorých procedúrach
v Slnečnom SPA rovnako využívame liečivú silu hôr.
Naše včielky produkujú lesný med v BIO kvalite. V
ponuke suvenírov nájdete aj liečivé sirupy z púpavy,
smrekových výhonkov a Divozela veľkokvetého.
Náš tip: šálka horúceho čaju z horskej mäty ochutená
Tálskym medom bude pohladením nielen pre Vaše
telo ale aj dušu.

SPÁNOK
Je dokázané, že pokiaľ menej spíte alebo je Váš
spánok nekvalitný, ľahko ochoriete. Počas spánku sa
celé naše telo regeneruje, je preto dôležité spať 7-8
hodín denne a vyhnúť sa ponocovaniu. Nedostatok
spánku tiež zvyšuje hladinu stresu. Izby v našom
hoteli sú vybavené kvalitnými pamäťovými matracmi,
teplotu si viete nastaviť vďaka inteligentnému
systému zónovej regulácie a hlavne.. v prírode je
dokonalé ticho. Príďte a vyskúšajte spánok ako v
bavlnke.

POHYB

KLIMATOTERAPIA
„Táto terapia je založená na pôsobení čistého
ovzdušia oslobodeného od škodlivých klimatických
faktorov, ako je znečistenie, hromadenie alergénov
a na faktoroch súvisiacich s nadmorskou výškou.
Aktívna klimatoterapia využíva jednotlivé klimatické
faktory ako vietor, slnko a tieň a ich kombináciu s
kinezioterapiou (turistika), športové a outdoorové
aktivity ako komplexná terapia.“ U nás sú ideálne
horské podmienky, a preto je každá prechádzka
alebo v prírode okolo hotela liečivá.

Bez pravidelnej pohybovej aktivity nemôžeme žiť
zdravo. Pohyb podporuje kardiovaskulárny systém,
pomáha proti obezite a celkovo podporuje imunitu
človeka. Stačí 30 minútová prechádzka denne.
Pohybová aktivita vyplaví hormóny šťastia, čím
je aj naša myseľ pokojnejšia a bez stresu, ktorý je
závažným spúšťačom mnohých chorôb. Ideálny je
pohyb na čerstvom vzduchu. Počas pobytu v Hoteli
Partizán**** si môžete vybrať z množstva športovozábavných aktivít v hotelovom parku alebo v
blízkosti. Disponujeme tenisovými kurtami, outdoor
detským ihriskom s trampolínami, ihriskom na
miniloptové hry. Priamo v hoteli máme požičovňu
E-bikov a cykopríslušenstva, pred bránami začínajú
turistické trasy s možnosťou Nordic Walking.
Palice Vám zapožičiame priamo u nás. Susedíme
s profesionálnym golfovým ihriskom Gray Bear.
K hotelu patrí aj Ajax farma s MiniZoo domácich
zvieratiek a tiež MÝTO SKI & BIKE centrum v Mýte
pod Ďumbierom.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Wellness & active dovolenka
v Hoteli Partizán****
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Spoznajte okolie
Hotela Partizán****
Relax, šport, zábava a gastro
špeciality na jednom mieste?
V Partizáne nemusíte po
nové zážitky chodiť ďaleko.
Rozľahlý areál ponúka
mnoho možností, ako plnohodnotne stráviť letnú
dovolenku.

5

1. HOTEL PARTIZÁN****
2. STRELNICA
3. KURTY
4. FERDOVE MRAVENISKO
5. TÁLSKA BAŠTA
6. PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
7. OPEKAČKA
8. JAZERO S MOŽNOSŤOU KÚPANIA
9. MINIFUTBAL

6

10. TARZÁNIA A MINIGOLF
11. GOLFOVÉ IHRISKO

TÁLSKY NÁUČNÝ
CHODNÍK

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Tekvicové mixy
Tekvice sú skvelé nielen ako dekorácia, ale
hlavne ako perfektná ingrediencia v kuchyni.
Obsahujú veľa vody, vlákniny, vitamínov a minerálov, minimum cukrov. Existuje veľa druhov
tekvíc, my si predstavíme tie najznámejšie, ktoré
môžete v kuchyni skvelo využiť.

Jesenné š

NA VAŠOM

Nakuknite pod pokriev
Pripravili pre vás jesenn
zaručene uspokoja vaše
jesennom menu nájde
aj gaštanov. Pozrime sa
ingredie

TEKVICA HOKAIDO
Veľmi obľúbená, má jemnú chuť,
minimálnu energetickú hodnotu a
nemusíte ju lúpať. Jej chuť najviac
vynikne pri grilovaní alebo ako
príloha k mäsu. Môžete z nej upiecť
chutný slaný koláč, pripraviť ju ako
zapečené zemiaky, ozvlášniť ňou
cestoviny alebo ju naplniť mletým
mäsom a zapiecť s trochou smotany a tymianu. Vyskúšajte aj tekvicové placky.

DELICA – LUXUSNÁ ZELENÁ
TEKVICA
Pred spracovávaním ju musíte nechať dozrieť. Považuje sa za najchutnejší druh tekvice, nie nadarmo sa
označuje ako mercedes medzi tekvicami. Výborne sa hodí na dusenie
a pečenie, ako samostatná príloha,
na zapečenie s mäsom alebo do
cestovín a rizota.
DEKORAČNÁ TEKVICA - NIELEN
NA OKRASU

MASLOVÁ TEKVICA

22

Má málo semienok, ľahko sladkastá
chuť. Najlepšie ju zužitkujete do
polievok, pyré, džemu, ako prílohu
k hydine, do cestovín alebo ju
môžete s trochou tymianu, korenia
a soliMAGAZÍN
grilovať.
HOTELOVÝ

Mladé a čerstvé tekvice môžete
zapekať. Odporúčame ako hravé
menu pre deti. Stačí odrezať hornú
tretinu, vydlabať semienka, naplniť
ľubovoľnou náplňou a zapiecť. Deti
budú mať svoju maličkú porciu a
určite na tanieri nič nezostane.

JESEŇ/ ZIMA

Gaštanové
prekvapenia
Gaštany patria neodmysliteľne k jeseni. Môžete
ich pripravovať na sladko v rôznych krémoch
a koláčikoch. Naším najobľúbenejším je gaštanové tiramisu. Z prípravy na slaný spôsob
nájdete v jedálničkoch najčastejšie pyré. Ľahko
ho pripravíte z uvarených alebo upečených
gaštanov. Stačí ich rozmixovať na kašu, dochutiť
soľou a korením, zjemniť mliekom do správnej
konzistencie a originálna príloha je hotová.

špeciality

Možno Vás prekvapí, akú vynikajúcu krémovú
polievku môžete vyčariť práve z gaštanov. Po
uvarení gaštany rozmixujte ponorným mixérom,
pridajte sladkú smotanu, nátierkové maslo
alebo zahustite pár kúskami zemiakov. Veľmi
dôležité je variť gaštany s výraznejšou bylinkou,
ktorá podčiarkne ich chuť.

M TANIERI

vku našich kuchárov.
né špeciality, ktorými
e chuťové poháriky. V
ete pokrmy z tekvice
a spolu bližšie na tieto
encie.

TIPY A TRIKY NA PRÍPRAVU
GAŠTANOV
• gaštany varte v mlieku, získajú 		
lepšiu chuť
• pri pečení umiestnite do rúry 		
hrniec s vodou, lepšie sa lúpu
• pri pečení dajte na gaštany 		
kúsky masla – budú lahodnejšie
• do pyré pridajte postrúhaný 		
parmezán, ktorý skvele hrá
s chuťou gaštanov

GAŠTANY PRE ZDRAVIE
• obsahujú veľa vlákniny, 		
pomáhajú pri trávení
• obsahujú omega kyseliny, ktoré sú
dôležité pri regenerácii buniek
• obsahujú veľa minerálov - 		
napríklad vápnik, selén, zinok, 		
horčík alebo železo. Viaceré
z nich sú dôležité pri svalovej 		
únave, regenerácii organizmua
posilňujú činnosť srdca.
• neobsahujú lepok
• podporujú činnosť mozgu

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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Vedeli ste, ze...

Rekreačná oblasť Tále je rozdelená potokom
Bystrianka na dve katastrálne územia - obec
Bystrá (východne od potoka Bystrianka) a
Horná Lehota (západne od potoka Bystrianka). Toto rozdelenie určila ešte Mária Terézia.
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Znašich
recenzíí
hostí
Pekný hotel, super personál. Máme
polpenziu - kuchyňa na 1*. Pre deti
veľa akcií. Som rád, že sme tu. Určite sa sem vrátime. Odkaz hotelu - do
budúcna držím palce.☺☺!
Rado z Rače
27.8.2020

Boli sme veľmi spokojní, milý personál super kuchyňa,no proste super
Vlasta Dullova
9.8.2020

Pobyt v hoteli Partizan si užila cela
rodina.o deti a ich zabavu sa starali animatori, my sme si uzili uzasny
wellness, je to vskutku balzam pre
telo aj dušu.krasny diazajn aj na pohlad,pekne prostredie,vyhlady na les.
Vyborne domace kolaciky, ochotni
personal.
Adela Domovcova Starkova
6.8.2020

Super hotel super personál super
jedlo super služby naozaj nieje čo
vytknúť

Kresba jedného z najmenších
hotelových hostí

Služby na vysokej úrovni, strava neskutočne výborná , pestrá , domáca
produkcia. Personál vždy usmievavý,
ochotný stále poradiť, wellness na
profesionálnej úrovni a pán masér
svetová rarita. Detskí animátori sa venovali počas celého dňa. Hotel vrelo
odporúčame, je málo na Slovensku
takýchto hotelov, kde sa naozaj cítite
,tak výnimočne a skvelo. Ďakujeme
veľmi pekne za nádherný pobyt , určite Vaše zariadenie navštívime.
Martin Smyk
20.7.2020

Pobyt v hoteli Partizán na Taloch
,sme boli velmi spokojní ubytovanie
, wellness,personál celého hotela
,hodnotím 5 *****.Vrele doporučujem.
Jolana Kretikova
15.7.2020

Roman Bincik
1.8.2020
Krásne miesto,ešte krajší hotel,výborné služby, svetová úroveň.

Veľmi príjemný, ústretový personál,
strava tiež chutná, a wellnes úžasný,
vrelo odporúčam 😉☺
Lujza Koreňová
25.7.2020

S našou rodinou Váš hotel považujeme tiež za súčasť nášho príbehu
- všetky prázdniny v zime sme strávili u Vás, kým boli deti malé. Potom
prišla prestávka. A keď sme po 5-tich
rokoch prišli opäť, zbadali sme mnohé známe tváre a mnohí si nás aj pamätali. Zuzka (dnes 22r.) keď vošla do
vstupnej haly dojatá povedala : „Vôňa
domova“.
Naučili sa tu deti lyžovať, hrať bowling (Danko ako malý chlapec vyhral
dokonca vo vašom turnaji víkendový
pobyt), zbožňovali sme bazén (bolo
to ešte pred rekonštrukciou), úžasné
jedlá v Bašte, biliard...
A keď sme pred dvoma rokmi prišli
celá rodinka na Vianoce a videli hotel
po rekonštrukcii, padla nám sánka nádhera. Ako v rozprávke.

Vaše ohlasy
Veľmi príjemné miesto, krásny detský kútik, veľmi príjemný personál,
zaujímal sa ako nám chuti, či sme
spokojný, či nám nič nechýba. Niet
čo vytknúť. Jedlo výborne, odporúčam, nabudúce sa tam znova najeme

Adrian Mihal
25.7.2020
- recenzia na Tálsku Baštu

Magda Jaňovková
10.7.2020

Máme ešte 5ročnú dcérku Grétku,
takže máme všetci veľké plány – a to
pokračovať v tradícii. Lebo Váš hotel
a ľudia v ňom patria tiež do nášho príbehu.

Vynikajúce jedlo, dobrá hudba, ktorá
Vám zahrá na želanie. Ťažko opísať,
treba zažiť.☺

Ďakujem Vám a za celú rodinu želám
všetkým z Vášho tímu, celému hotelu, aby ste to vydržali a držali spolu.

Rado z Rače
29.8.2020
- recenzia na Tálsku Baštu

S úctou,

Ing. Iveta R
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2020
CIRKUS SHOW
Silvester2020

V role principála sa ocitne moderátor

Matúš Krnčok
Dych vyrazia

žonglérske
a akrobatické vystúpenia
Do tanca zahrá kapela

STARMANIA
a DJ Igor „Tiger“ Koller

Poďte s nami uzavrieť

CIRKUS 2020!
Nebude chýbať silvestrovský ohňostroj a skvelá zábava až do rána.
26
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Romantika na Táľoch
Nechávate sa rozmaznávať v našom
privátnom wellness, zažívate intímny
relax vo dvojici vo vírivke a v saune
určenej iba pre Vás.

od 229 € /os./ noc

Relaxačný pobyt pre seniorov

Vianočný pobyt

Rodinný wellness s deťmi

Zbavte sa vianočného stresu a užite
si pokoj a pohodu v 4* hoteli. O Vašich
najmenších sa postarajú profesionálni
animátori, čaká na Vás niekoľko
prekvapení...

Spoločné momenty počas rodinného wellness pobytu sú na nezaplatenie.
Vy relaxujete s polovičkou pri hydromasáži alebo liečivom kúpeli o deti sa starajú
wellness profesionáli počas junior masáží
s voňavými ovocnými olejmi.

RE
TOP P
Y
RODIN

od 92 € /os./ noc

od 112 € /os./ noc

Najobľúbenejšie
pobytové balíky

FIRST
NT DO
O
M ME
020
.
1
30.1 2

Relaxačné pobyty pre seniorov, s ktorými
bude jeseň života krajšia. Príďte prežiť ničím nerušený wellness pobyt.

od 78 € /os./ noc

Lyžovačka v Tatrách, zábava a wellness
Silvestrovský pobyt
Čaká na vás originálny zábavný a animačný program a súťaže o zaujímavé ceny.A
okrem toho lyžovačka v MÝTO SKI & BIKE,
kam Vás odvezieme hotelovým skibusom.
.

Ubytujte sa u nás a zažite nezabudnuteľnú wellness & ski dovolenku.
K hotelu PARTIZÁN**** patrí lyžiarske stredisko MÝTO SKI & BIKE v blízkej podhorskej
dedinke Mýto pod Ďumbierom. Po aktívnom dni na Vás čakajú oddychové priestory
Slnečného SPA a Nature Wellness centra s príjemným pocitom pri praskajúcom ohni vo
wellness zónach.
od 99 € /os./ noc

od 141 € /os./ noc

+

ONLINE IT RIEŠENIA PRE HOTELY
Generujte viac rezervácií cez vlastný web

REZERVÁCIE UBYTOVANIA
REZERVÁCIE POBYTOVÝCH BALÍKOV
ONLINE DARČEKOVÉ POUKAZY
REZERVÁCIA WELLNESS A HOTELOVÝCH SLUŽIEB
KOMPLETNÉ WEBOVÉ RIEŠENIE
ONLINE MARKETING VIDEO MARKETING

www.bigbigger.sk
HOTELOVÝ MAGAZÍN
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...sú miesta,
		ktoré majú
			 zvláštne caro...
HOTEL PARTIZÁN, s.r.o., Bystrá 108 - Tále, 977 01 Bystrá, Slovenská republika
Tel.: +421 48 / 630 88 13 partizan@partizan.sk www.partizan.sk

