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Nápad na vydávanie tohto periodika 
vznikol už dávnejšie, no k realizácii sme 
sa dostali práve v tomto jesennom 
období. Spolu s manažérkou marketingu 
a personalistiky Michaelou a Luciou 
sme na jeho obsahu pracovali aj my 
s rodinou. Boli by sme radi, keby slúžil 
ako informačný materiál pre všetkých, 
ktorých zaujíma dianie v našom hoteli. 

Musím sa priznať, že sa mi píše ľahko, 
pretože uplynulý polrok môžem hodnotiť 
ako jeden z najúspešnejších. Po rade 
mesiacov, kedy hotel prechádzal 
modernizáciou a dobudovávaním nastalo 
obdobie, kedy budeme využívať nové 
izby a priestory. No ako je už o nás známe, 
naša snaha nekončí, a preto Vám v tomto 
čísle predstavíme niekoľko projektov, na 
ktorých budeme v nasledujúcom období 
pracovať.

Nedávno sme si doma prechádzali 
„medzníky“ od roku 2011. Až vtedy som 
si naozaj uvedomil, akými premenami 
prešiel Hotel Partizán****. Dúfam, že sa 
vám Slnečné SPA, detská herňa, nové 
izby spolu s ostatnými novinkami páčia. 
Rovnako dúfam, že sa aj naším kolegom 
pracuje v nových a zmodernizovaných
priestoroch príjemne.  

Zmenami sme prešli aj my – Partizáni. 
Okrem toho, že sme zostarli a zmúdreli :), 
mnohí z nás sa tešia z nových prírastkov 
do rodiny, uzavretých manželstiev 
a privítali sme nových kolegov. Niektorí 
sa rozhodli pre zmenu pôsobiska, odišli 
do zaslúženého dôchodku alebo nás 
naveky opustili. Náš partizánsky život 
však plynie ďalej. 

Čaká nás náročné obdobie – Silvester 
a zimná sezóna. Želám si, aby sme to 
zvládli s ľahkosťou a aby boli naši 
klienti a pracovníci spokojní minimál- 
ne tak, ako doteraz.

Vážení priatelia,
do rúk sa Vám 
dostalo prvé 
vydanie hotelového 
magazínu 
JESEŇ / ZIMA.

“Odvetvie služieb je čarovné tým, 
že každý deň môžeme začínať odznova. 
Pracujeme s prchavým momentom, 
každý okamih je dôležitý. Verím, že sa 
budeme naďalej zlepšovať a že sa nám 
bude dariť plniť predstavy našich hostí  
v každej chvíli našich pracovných dní. 

Bc. Michal Kič
riaditeľ Hotela Partizán****

Pracujeme  
s prchavým
momentom, 
každý okamih 
je dôležitý.



Dokončujeme nový salónik Destilera v severnej časti Tálskej Bašty. 
Podarí sa nám jeho dizajnovým spracovaním vyraziť vám dych? Uvidíme!

Nový rok 2019Jesen 2018

Vianoce 2018

Polrocné prázdniny

Jarné prázdniny

Silvester

MODERNIZUJEME IZBY 

Zmodernizujeme 17 izieb na treťom poschodí. Dvojlôžkové izby Economy sa týmto 
krokom dostanú do histórie Hotela Partizán****. Nové izby pripravíme v duchu „les 
v hoteli“ s podobným dizajnom, ktorý sme vytvorili aj v súčasných izbách Panorama 
Classic. Vo všetkých nových izbách budú nainštalované fan coils s chladiacim roz-
vodom so špeciálnou kyslíkovo nepriepustnou kaučukovou izoláciou, aby sme pre 
našich hostí aj v letných mesiacoch zabezpečili príjemné chladné prostredie.
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kalendár
podujatí

zima 
2018/2019

19. 09. – 31. 10. 2018
SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ STROM
Hľadáme kráľa / kráľovnú hotelového par-
ku. Jeseň sfarbí listy stromov do náherných 
farieb, ale ktorý z nich je najkrajší? Pomôžte 
nám a hlasujte. Víťaza vyberieme počas 
jesenných práznin.

01. 11.
ŠARKANIÁDA
Spolu s animátormi si vyrobíte originálne 
lietajúce šarkany, s ktorými budete súťažiť. 
Ktorý vyletí najvyššie a ktorý vydrží lietať na-
jdlhšie?

02. 11. 
VYREZÁVANIE TEKVÍC A SÚŤAŽ 
O NAJKRAJŠIU TEKVICU
Halloweenske tekvice ožijú počas jesen-
ných prázdnin v Hoteli Partizán****. Spolu 
s Ferdom a Ferduškou vyberú rodičia 
najkrajšiu tekvicu, ktorej autor získa sladkú 
odmenu.

03. 11. 
RYBAČKA S GRILOVAČKOU A KRSTENIE
NAJZAUJÍMAVEJŠIEHO STROMU
Tradičná rybačka pri hotelovom jazere. Úlo-
vok pre Vás ugrilujeme priamo na mieste. 
V tento deň budeme krstiť najzaujímave-
jší strom v hotelovom parku podľa Vašich  
hlasov.

2. 12. a 23. 12. 
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU MEDOVNÍKOVÚ 
CHALÚPKU
Rodinné pečenie a zdobenie medovníkov 
k vianociam neodmysliteľne patrí. U nás si 
budete môcť upiecť a vyzdobiť medovní-
kové chalúpky. Všetky budú vystavené spolu 
s menami autorov v priestoroch hotela  
a autori najkrajšieho výtvoru získajú wellness 
odmenu.

24. 12. 
TRADIČNÁ VIANOČNÁ VEČERA
S KOLEDAMI A VIANOČNÝMI DARČEKMI
Slávnostné 5-chodové menu, vianočné 
koledy, rozdávanie darčekov a vianočné 
prekvapenie na izbe. Príďte a užite si čarovné 
Vianoce v Hoteli Partizán****!

29. 12. 
STAVANIE NAJVÄČŠIEHO IGLU
Rodičia spolu s deťmi a animátormi 
sa pokúsia postaviť najväčšie iglu v Níz-
kych Tatrách. Podarí sa nám to?

30. 12. 
BEAUTY DAYS PRE MAMY
Deň pred silvestrom pripravíme pre všetky 
mamy možnosť, aby sa skrášlili a zrelax-
ovali.

30. 12.
OCHUTNÁVKA RUMOV A CIGÁR PRE
OTCOV
Zatiaľ čo mamy budú oddychovať vo well-
ness, otcovia budú mať možnosť ochut-
nať prémiové rumy v Cognac, rum & cigar 
clube.
2. SÚŤAŽNÉ STAVANIE STAVEBNÍC
MERKUR

31. 12. 
SILVESTER V ŠTÝLE FOLK
Ondrej Kandráč a Replay Band vás budú 
sprevádzať posledným večerom v tom-
to roku. Čaká na Vás ohňostroj, tombola, 
animácie, slávnostná večera a zábava do 
rána.

01. 01. 
SPAĽUJEME VIANOČNÉ KILÁ
Detox po silvestri v podobe dvoch druhov 
cvičení s Ľubicou.

02. 01. 
3. KOLO SÚŤAŽNÉ STAVANIE
STAVEBNÍC MERKUR 

03. 01. 
ZIMNÝ RODINNÝ ŠTVORBOJ:       
1. Postavte najvyššieho snehuliaka
2. Najrýchlejší bobisti na svahu
3. Nájdi poklad  - orientačná hra v lese
4. Vedomostná súťaž

Vyberieme spolu najkreatívnejší výtvor  
zo stavebníc Merkur. Víťaz získa zaujímavú 
odmenu ;-)

05. 01. 
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI 
a oslava nového roka s Los Babracos  
v Limbus bare       

01. 02.  
SÚŤAŽ O NAJVÄČŠIEHO SNEHULIAKA
Spolu s animátormi sa pokúsite postaviť  
najväčšieho a najsympatickejšieho snehu-
liaka, ktorý bude spríjemňovať zimné pre-
chádzky všetkým našim hosťom.

02. 02. 
STAŇ SA BIATLONISTOM
V spolupráci s biatlonovým klubom Osrblie 
pre Vás pripravujeme možnosť dostať sa do 
kože olympijskej víťazky Anastasie Kuzmi-
novej. Odvezieme Vás do národného biatlo-
nového centra, zapožičiame výstroj a Vy si 
vyskúšate profesionálne trate a streľbu zo 
športovej vzduchovky.

Október a november patrí  
kačacím a husacím špecialitám  
v Táskej  Bašte. Vôňa do chrum-
kava uečených domácich kačíc 
a lahodná husacinka. K tomu 

najlepšie vína od známych  
slovenských producentov.  

Príďte si pochutnať ;-)

utorok: Zimný rodinný štvorboj
streda: Divadelný večer v sport & night bare 
Limbus
štvrtok: Maškaráda na svahu
piatok: Svetové kávy a čokolády, prednáška 
a ochutnávka
sobota: Winter grill party s našimi domácimi 
produktami 

25. 12. 
NESIEME VÁM NOVINU!
Navštívia nás detskí koledníci a prinesú 
dobrú novinu.

1. SÚŤAŽNÉ STAVANIE STAVEBNÍC
MERKUR
Malí aj veľkí stavitelia sa môžu zapojiť do 
súťaže o najkreatívnejší výtvor zo známej 
stavebnice. Víťaza vyberieme 04. 01. 2018.

26. 12. 
MEGA DISCO PARTY
Disco s Igorom obohatená o barmanskú 
show v Limbuse. Oslávime Štefana ako sa 
patrí!

Január a február sa nesie
v znamení špecialít z kávy

 a čokolády
 v Panorama Restaurant

NOVINKY
V HOTELI
Sme známi snahou prekvapiť 
našich hostí a neustále sa zlepšovať. 
Aké novinky sme si pre vás 
pripravili na nadchádzajúce 
obdobie?

Pripravujeme...

RADOSŤ PRE  
NAJMENŠÍCH HOSTÍ
 
Spolu s hotelovým tímom a naši-
mi grafikmi sme pripravili nové 
Preukazy pre malých Ferdových 
kamarátov. Na pamiatku si odnesú 
domov suvenír z pobytu spolu s prí-
jemnými spomienkami. Zošit je plný 
obrázkov, poučných a zábavných 
hier.

Náš tip na darček
DARČEKOVÝ POUKAZ 

NA WELLNESS SLUŽBY

Rozmýšľate aký darček by potešil vašich blízkych na Vianoce? 
V októbri sme spustili predaj online darčekových poukazov 
našich wellness služieb. Do poukazu môžete vložiť masáže, 
ošetrenia, procedúry či kúpele podľa vášho výberu. Darčekový 
poukaz vám obratom zašleme na e – mail, zabalený 
v peknom dizajne.

Darčekový poukaz si
vytvoríte a zakúpite
na www.wellnessresort.sk

Spustili sme do prevádzky novú chemickú 
stanicu s UV v detskom bazéne Partizána 
Ferda s plnoautomatickýmmeraním kvality 
vody a automatickým dopĺňaním dezinfek-
čných prípravkov. 

Obnovili sme masážne bublinkové trysky
v soľnom prameni. 

Opravujeme technológiu v Líščej nore – 
jednej z našich parných sáun, aby bolo všetko 
v 100% poriadku.

Prebudujeme Laconium na Parnú 
eukalyptovú saunu. 
Vypočulili sme vaše požiadavky a odovzdáme 
vám ju ako vianočný darček v tomto roku. 

Túto zimu máme v pláne kúpiť snežné 
delo, aby sme pre našich najmenších hostí 
mohli v zime pripraviť sánkovaciu dráhu 
priamo v areáli hotela a aby sme mohli 
spoločne postaviť najväčšie iglu v Nízkych 
Tatrách ;-)



Gastro
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NAŠI SOMELIÉRI PREDSTAVUJÚ: 

Rulandské biele, výber z hrozna, 
BIO, suché, 2015
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, 
Veľký Krtíš

Vínko zo stredoslovenskej vino-
hradníckej oblasti, zrodené kon-
krétne v obci Vinica na vinohrad-
níckom hone Husárka, ktorá je 
známa krásnou úrodou. Bolo tomu 
aj na jeseň roku 2015, kedy sa tu 
zbieralo hrozno pri cukornatosti 
23,1 NM. 

Ochutnajte typické Rulandské 
biele, ale pikantnejšie, z jemného 
podielu ušľachtilej botrytídy (cca 10 
až 15 % bobúľ) na strapcoch hroz-
na. Chvíľu zrelo na jemných kaloch 
metódou sur lie. Víno vyzrievaním 
nadobudlo harmóniu, guľatosť 
a krémovitosť. Decentná aromatika 
pinotu naplní všetky vaše zmysly aj 
keď sa zaraďuje medzi neutrálne 
odrody. Najlepšie je ho ochutnať 

Marinovaný domáci biely syr
s medovým dressingom podávaný 
na listovom šalátiku

Domáca lokša plnená kačacou
pečeňou na jablkovom pyré so zázvorom

Irsai Oliver, akostné, suché, 2017
Pavelka & syn, Pezinok

Silný kačací vývar so zeleninou, 
zemiakom a trhaným mäskom

Jemné kačacie prsia na smotanovo- 
hubových haluškách

Rulandské biele, výber z hrozna, BIO, 
suché, 2015
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, Veľký 
Krtíš

Široké palacinkové rezance 
s čučoriedkami a slaným karamelom

Tramín červený, výber z hroz. polosladké, 
2016

JESEŇ 
NA TANIERI

V mesiacoch október
a november podávame 
v Tálskej Bašte 
lahodné kačacie  
špeciality v duchu 
„Snúbenie jedla
a vína“.

V. ROTH - ŠÉFKUCHÁR
HOTELA PARTIZÁN****

CHECK IN

Check-in sa za 50 rokov zmenil na 
nepoznanie. Ubytovávalo sa na 
otvorenej hotelovej recepcii hneď vedľa 
južného vstupu. Počítače a moderné 
telefóny by ste tu hľadali márne, do 
nenávratna však zmizli telefónne kabíny, 
pred ktorými hostia sedeli a čakali 
na spojenie. Ubytovávalo sa .. ručne. 
Údaje si recepční zapisovali do štaflí, 
zošitov po poradí s dátumom príchodu 
a odchodu. Po evidencii odovzdali 
kľúč. Klasický, žiadne čipové karty ;-)

IZBY

Izby vyzerali v tej dobe jednoducho. 
Hotel disponoval 90 izbami rozdelenými 
do dvoch kategórií – dvojlôžková izbaa 
apartmán. V ére samostatnej Slovenskej 
republiky sa ceny pohybovali približne 
okolo 1080 Sk za izbu, v roku 2005-2006 
bola cena na úrovni 1500 Sk. Apartmány boli 
o niečo drahšie. 1. – 3. poschodie pozostávalo 
z dvojlôžkových izieb s rozlohou cca. 20 
m2. Izby s balkónom boli len na prvom 
poschodí, rovnako aj oba apartmány 115
a 116.  Na 4. poschodí boli izby 
nižšej kategórie  - podkrovné bez 
sociálnych zariadení a kúpeľní. Tie 
boli len na chodbe. Neskôr sa na 
tomto poschodí ubytovávali len 
zamestnanci. sický, žiadne čipové karty ;-)

ZRUBY

Okrem izieb disponoval v týchto časoch 
hotel aj Zrubmi. Bolo ich 25 a nachádza-
li sa v priestoroch pod jazerom. Každý zrub 
mal malú predsieň, dve spálne s poscho-
dovou posteľou, válendu, stôl a 4 stoličky, 
vykurované boli akumulačnými pieckami. 
Najobľúbenejším zrubom bol 7 A a 7 B, 
pretože blízko nich sa nachádzalo aj živánčisko.  

Hostia si zruby rezervovali na hotelovej re-
cepcii, kde po evidencii dostali kľúč a stravné 
lístky. Blízko zrubov bola totiž samoob-
sluha a obchod s potravinami. V samoob-
sluhe sa záujemcovia mohli stravovať na 
základe predložených stravných lístk-
ov. Jediný zrub so samostatnou kúpeľňou 
a WC bol 1 A / B. Ostatní hostia sa sprchovali 
v spoločných sprchách, ktoré sa nachádza-
li priamo v hoteli – na hotelových chodbách. 

Kabíny, pred ktorými 
 hostia sedeli a čakali 

na telefonické
spojenie, zmizli  
do nenávratna.

Z HISTÓRIE
HOTELA PARTIZÁN
1961- najmodernejší hotel s najlepšími 
službami. Z akých izieb sa tešili naši 
rodičia v Partizáne?
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zimaNaše tipy pre Vašu zimnú dovolenku

Lyžiarske strediská 
SKI RESORT TÁLE
Ski Tále je ideálne stredisko pre rodiny 
s deťmi, ale aj pre skúsených lyžiarov. 
K dispozícii je spolu 2700 m zjazdoviek  
s umelým zasnežovaním ľahkej a stredne 
náročnej obtiažnosti a 6 vlekov s kapacitou 
4110 osôb/hod. Stredisko ponúka počas zimy 
večerné lyžovanie. 

JASNÁ NÍZKE TATRY
Jasná Nízke Tatry ako najväčšia lyžiarska aréna 
s výbornými podmienkami pre zimné športy na 
Slovensku ponúka na severnej i južnej strane 
Chopku /2024 m n.m/ nekonečné možnosti 
aktivít, zábavy a aktívneho oddychu. Milovníci 
divokej jazdy si prídu na svoje v mnohých 
freeridových zónach a v skvelom snow parku. 
 
MÝTO SKI CENTRUM
Len 12 km od Chopku sa nachádza lyžiarske 
stredisko Mýto Ski centrum, ktorého svah síce 
spĺňa parametre FIS zjazdovky, ale v plnej 
miere poslúži aj rodinám s deťmi. Kvalitné 
snehové podmienky, ktoré zabezpečuje počas 
celej sezóny príroda spolu s vybudovaným 
zasnežovacím systémom pozdĺž všetkých 
lyžiarskych tratí v celkovej dĺžke 2,5 km.

Bežecké lyžovanie  
& skialpinizmus
Región Horehronie ponúka v zime kvalitný 
aktívny relax nielen v moderných lyžiarskych 
strediskách. Nadšenci bežeckého lyžovania 
uvítajú viac ako 30 km upravovaných 
bežeckých tratí, či nekonečné pláne 

Milovníci divokej 
jazdy si prídu na 
svoje v mnohých 

freeridových 
zónach. 

V regióne Horehronie si príde na svoje 
každý lyžiar. V okruhu 15 km sa nachádza 70 
km zasnežovaných lyžiarskych zjazdoviek 
v moderných lyžiarskych strediskách.

“
SKI ČIERNY BALOG
Lyžiarske stredisko Ski Čierny Balog 
pod Urbanovým vrchom sa nachádza 
9 km od Brezna. Na piatich zjazdovkách 
s čiastočným umelým zasnežovaním 
v celkovej dĺžke 5 km si prídu na svoje 
začiatočníci i skúsení lyžiari. Prepravu lyžiarov 
zabezpečujú 3 vleky s kapacitou 2500 osôb/
hod. K dispozícii je i večerné lyžovanie. 

zasnežených hôľ, ktoré poskytujú výborné 
podmienky počas celej zimnej sezóny až do 
jari.
 
BEŽECKÉ TRATE V AREÁLI SKI, 
GOLF & HOTEL RESORT TÁLE 
Pre vyznávačov bežeckého lyžovania 
je pripravená v pôsobivom prostredí 
zasneženého golfového ihriska priamo pri 
zjazdovkách lyžiarskeho strediska bežecká 
trať s okruhom 6,5 km. Mýto pod Ďumbierom 
- Pohanské – Čertovica

POHANSKÉ 
ľahký okruh cca 4 km, trate ďalej pokračujú 
smerom k vrcholovej stanici Ski centra Mýto 
a späť. Na trati je viacero menších okruhov 
rôznych náročností. Celková dĺžka tratí je 
17 km. Trate sú upravované aj na voľný štýl. 
Trate sú v prevádzke v prípade dostatočného 
množstva prírodného snehu.

BIATLONOVÝ AREÁL V OSRBLÍ
V súčasnosti je upravený bežecký okruh 
v dĺžke 650 m na štadióne aj so strelnicou. 
Lyžovanie v biatlonovom areáli je otvorené aj 
pre verejnosť každý deň mimo pretekov. 

Zdroj: www.horehronie.net

jesen
HOREHRONIE 
RAJ V TATRÁCH
Dolinami vinúce sa číre potoky, lesy celý 
rok plné života, prekrásne scenérie pohorí, 
ale aj nekonečných lúk a pasienkov. To je 
len kúsok toho čo Horehronie ponúka, len 
kúsok jeho srdca.

V prípade záujmu si môžete 
elektrobicykle a nordic walking 
palice požičať priamo v Hoteli 
Patizán****. Bližšie info na 
hotelovej recepcii.

Naše tipy preVašu 
jesennú dovolenku

“

CYKLOTURISTIKA

Spoznávajte najkrajšie miesta Horehronia 
na bicykli alebo elektrobicykli ! V regióne 
Horehronie sa nachádza 76 značených 
cyklotrás s dĺžkou 865 km.

Horehronie ponúka:

• 5 požičovní Elektro bicyklov
• 10 nabíjacích bodov
• odporúčané cyklopotulky s podrobným   
     popisom a GPX

NORDIC WALKING 

Bohaté nekončiace lesy plné života, 
dolinami vinúce sa potoky a vetrom 
hladené pasienky robia Horehronie 
skutočným rajom v Tatrách. Horehronie 
ponúka 164 značených turistických trás 
s dĺžkou 1227 km.

Horehronie je tvorené najkrajšími 
národnými parkmi Slovenka – Nízke Tatry, 
Muránska planina a tiež chránenou krajinou 
oblasťou Poľana a Slovenským rudohorím. 
Pri potulkách hotelovým parkom môžete 
tiež objaviť studňu pre zaľúbených, gejzír, 
Kneippovu cestu a jazierko so pstruhami.

A čo viac v sebe ešte skrýva Horehronie? 
Moderné lyžiarske strediská, wellness 
centrá, kúpele, históriu na Čiernohronskej 
železničke, ale aj na hradoch, unikátny 
folklór a neopakovateľné gastronomické 
zážitky v kolibách a salašoch. Hore-
hronie žije celý rok! Aj keď príroda 
v zime spí, lyžiarske svahy žijú svojim 
bielym životom a bežecké trate po-
núkajú neopakovateľné scenérie.  

Relax po športe alebo po pracovnom 
strese nájdete vo wellness centrách. 
Voľný čas môžte využiť potulkami po 
Horehroní, objavovaním histórie na 
hrade, či v starom kráľovskom meste 
Brezne, na Čiernohronskej želez- 
ničke, alebo na výpravách za tradičnou 
kuchyňou. Na Horehroní je aj v zime teplo... 
pri športe aj vo wellnesse!
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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..

od 138 € /os./ noc

Čaká na vás originálny zábavný a animačný 

program a súťaže o zaujímavé ceny. A okrem 

toho lyžovačka v najmodernejšom stredisku 

na Slovensku.

Zažite parádnu lyžovačku na 4 lyžiarskych 

strediskách v našom okolí. Po aktívnom dni 

na Vás čaká slnečné SPA a Nature Wellness 

Center, kde si príjemne oddýchnete.

Chceli by ste prežiť pár dní s osobou, ktorá je 

Vám najmilšia a chvíle súkromia v luxusnom 

PRIVÁTNOM WELLNESS? Prekvapte svojho 

partnera či partnerku a darujte si romantický 

víkendový pobyt pre dvoch.

Nenechajte sa odradiť vekom a cestujte! 

Vyskúšajte relaxačný pobyt pre seniorov 

a jeseň života bude krajšia. Príďte prežiť ničím 

nerušený wellness pobyt.

Víkendový wellness pobyt v Nízkych Tatrách

v príjemnom prostredí nášho Wellness & SPA.

Spoločné momenty počas rodinného wellness 

pobytu.

Čaká na vás originálny zábavný a animačný 

program a súťaže o zaujímavé ceny. A okrem 

toho lyžovačka v najmodernejšom stredisku 

na Slovensku.

od 110 € /os./ noc od 91 € /os./ noc

od 110 € /os./ noc

od 78 € /os./ noc

od 104 € /os./ noc

od 81 € /os./ nocod 100 € /os./ noc

pre
rodiny

romantika
pre 

dvoch

Silvestrovský pobyt

Romantický pobyt pre dvoch

Wellness pobyt pre mužov Rodinný wellness pobyt s deťmi Relaxačný pobyt pre seniorov

Víkendový wellness pobyt

Vianočný pobyt Lyžovačka a wellness v Tatrách

Najobľúbenejšie 
pobytové balíky 

Ktorý je Váš 
vysnívaný?

+ Generujte viac rezervácií cez vlastný web

REZERVÁCIE UBYTOVANIA        REZERVÁCIE POBYTOVÝCH BALÍKOV  
ONLINE DARČEKOVÉ POUKAZY       REZERVÁCIA WELLNESS A  HOTELOVÝCH SLUŽIEB

KOMPLETNÉ WEBOVÉ RIEŠENIE       ONLINE MARKETING

www.bigbigger.sk

Top 
luxus

ONLINE IT RIEŠENIA PRE HOTELY

PARTIZÁNI
INFORMÁCIE ZO ZÁKULISIA 
NÁŠHO HOTELA

Našich pracovníkov vzdelávame, 
vytvárame príjemné prostredie, 
motivujeme

SOMELIÉRSKY KURZ

v dňoch 18. – 19. 09. sme absolvovali 
someliérsky kurz Junior vďaka čomu sú ďalší 
Partizáni profesionálnymi someliérmi.

NOVÉ ZAMESTNANECKÉ UBYTOVANIE

2 nové moderné byty plánujeme odovzdať 
do užívania v termíne do 28. 02. 2019. 
Bytové jednotky by mali pozostávať  
z predsiene, kuchyne spojenej s obývačkou, 
spálne a kúpeľne s WC. Oba byty budú mať 
samostatný vstup zo severnej strany.

Izby sú orientované na juh, aby mali naši 
kolegovia čo najviac slniečka. Byty budú 
pridelené Partizánom, ktorí pochádzajú  
zo vzdialenejších miest alebo zahraničným 
kolegom, ktorí nemôžu kvôli vzdialenosti 
cestovať často domov za svojimi blízkymi. 
Naším cieľom je, aby sa aj počas voľna cítili 
komfortne.

Všetkých zamestnancov srdečne pozývame

Z recenzíí
našich hostí

Vážený pán Kič,

minuly tyzden sme sa zucastnili 
pobytu vo Vasom hoteli. Prva reakcia 
na skutocnost, ze kazdy druhy den sa 
veceria na salasi ma trochu poburila, 
nakolko sme na tuto informaciu neboli 
pripraveni. Uz po druhej veceri som bola 
velmi rada, ze ste tak ucinili, nakolko 
atmosfera salasa je ocarujuca. Velmi 
pozitivne vnimam i mnozstvo personalu, 
ktore sa stara o Vasich klientov.
Sme rodina s dvomi detmi a doteraz 
sme svoje predlznene vikendy travili v 
rezorte Trinityhotels.sk, kvoli programu 
pre deti. Nakolko sme pocitili chut na 
zmenu, zavitali sme k Vam a uprimne 
poviem, ze som velmi rada. Detsky kutik, 
animatori a program pre deti sa neda 
porovnat s tym Vasim.
Vazeny pan Kic, nakolko som mala 
potrebu pretlmocit Vam moje pocity z 
dni stravenych u Vas, chcela by som len 
napisat, ze smer, ktorym sa Vas hotel 
ubera je naozaj dobry, drzim Vam palce 
v dalsich uspechoch. Onedlho opat k 
Vam zavitame :).

Dakujeme za Vasu kreativitu a usilie.
rodina Luzova
24. 08. 2018

Dobrý deň prajem všetkým 
zamestnancom hotela Partizán,
chcel by som sa vám poďakovať za celú 
svoju rodinku. Na prelome júla  
a augusta 2018 sme u vás prežili týždeň 
super rodinnej dovolenky. Páčilo sa 
nám štýlové moderné ubytovanie s 
krásnym upokojujúcim a skutočne 
panoramatickým výhľadom na okolitú 
prírodu. Každý človek z personálu, 
ktorého sme stretli bol ústretový a 
ochotný vyhovieť. Mali sme výborné 
raňajky a veľmi chutné večere. Využili 
sme aj masáže a sauny a vyskúšali 
aj novú rodinnú saunu. Našim dvom 
synom sa však asi najviac páčila 
nová veľká detská herňa a pohodoví 
animátori. Špeciálna naša vďaka patrí 
hlavne animátorovi Aďovi, ktorý počas 
bazénového animačného programu 
naučil za 3 dni nášho štvorročného syna 
plávať. :)
Kade chodíme, rozprávame pozitívne 
zážitky z vášho hotela a budeme veľmi 
radi, ak sa budeme môcť k vám znova 
vrátiť.
 
Milos K.
20. 08. 2018  

Surprised to see how good the hotel is
Very nice hotel in the mountains of 
Slovakia. The room is nicely decorated, 
the bed is comfy (best hotel bed I slept 
in), the hotel is elegantly decorated, 
views are great, so if the food. Breakfast 
had a wide selection of dishes. Do try 
the hotels restaurant just a few minutes 
from the hotel - Talska Basta, the food 
and service is amazing there. 
 
tripadvisor.com



...sú miesta,
  ktoré majú
    zvláštne caro...
...sú miesta,
  ktoré majú
    zvláštne caro...
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