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Milí hostia a priatelia,či chceme alebo
nie, kolobeh prírody
nezastavíme. Zima
odchádza a stále
viac pociťujeme silu
jarného slniečka.

Pre nedočkavcov túžiacich po prvej stope
na zjazdovke sme zaviedli ranné lyžovanie.
Vytvorili sme nové logo Mýto Ski & FUN
a ponúkli počas zimnej sezóny našim
klientom niekoľko sprievodných podujatí,
ktoré oživili atmosféru v lyžiarskom stredisku. A čo chystáme ďalej je zatiaľ
v úrovni plánov, ktoré zverejníme neskôr.
Ale prezradím, že sa naši klienti môžu tešiť na nové aktivity počas celého roka.

Prichádza úžasná jar, kedy sa prebúdza
všetko okolo nás a ani sa nenazdáme
a je tu leto.
Ale dovoľte mi bilancovať posledný
štvrťrok roku 2018, kedy u nás nastali
významné
zmeny. V decembri 2018
sme dokončili rekonštrukciu izieb na
treťom
poschodí
a
kategória
izieb
Economy je už históriou. Verím, že nové štýlové dizajnové riešenie v súlade
s našou myšlienkou „Hotel v lese, les
s hoteli“, vám spríjemní pár dní strávených
u nás.
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Akékoľvek použitie časti alebo
celku, najmä rozmnožovanie
a šírenie textov, fotografií
a iných vizuálnych zobrazení
sa povoľuje len s písomným
súhlasom vydavateľa.

A splnil sa sen manžela a synov Michala
a Martina. Viesť a riadiť nie len hotel, ale
aj lyžiarske stredisko, ktoré by rozšírilo
komplexnosť
poskytovaných
služieb
hotelom. V decembri sa nám podarilo
zasnežiť a spustiť do prevádzky detský
Vlečík Ferdík pod hotelom a tiež sme sa stali
vlastníkmi a prevádzkovateľmi lyžiarskeho
strediska v Mýte pod Ďumbierom. Tesne
pred spustením sezóny sme pre zvýšenie
komfortu a bezpečnosti lyžiarov pri
nastupovaní a vystupovaní zo sedačky
namontovali pohyblivý nástupný pás
a predĺžili plochu na vystupovanie.
Touto investíciou sme dosiahli aj zvýšenie
prepravnej rýchlosti.

Sme známi ako jeden z najlepších wellness
hotelov na Slovensku, ale aj významný hotel
pre korporátnu – kongresovú klientelu. Od
februára 2019 ponúkame našim klientom
kongresové centrum s novou najmodernejšou
audio-vizuálnou technikou, ktorú si budú mať
možnosť klienti sami ovládať.

Splnil sa nám jeden
veľký sen -viesť
a riadiť nielen hotel,
ale aj lyžiarske
stredisk0.

A viete, čo na Vás čaká v obľúbenej zážitkovej
reštaurácii Tálska Bašta? Nový štýlový Destilery
salónik s kapacitou 36 miest, príďte a otestujte.
V magazíne si prečítate o histórii Tálskej Bašty
a gurmáni sa môžu tešiť na menu zostavené
z jahňacích a baraních špecialít.
Želám Vám s nadchádzajúcim
obdobím
veľa zdravia, energie, harmonické rodinné
vzťahy a teším sa na Vás s naším tímom
spolupracovníkov.

Ing. Miloslava Kičová,
konateľ

S novými snežnými delami a ratrakom sme
rozšírili a perfektne pripravili lyžiarsky svah.
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NOVINKY

Jar 2019

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?

31.03.2019
UKONČENIE ZIMNEJ SEZÓNY
V MÝTO SKI & FUN

Okrem toho sme pre našich hostí pripravili aj 2 nové podkrovné izby na piatom
poschodí. "Ide o jediné podkrovné izby
s dizajnom v súlade s našou koncepciou
"les v hoteli", kde prevládajú príjemné,
zemité tóny. Odporúčame ich v prvom
rade hosťom, ktorých prioritou je ticho
a pokoj. Tieto izby sú totiž v najodľahlejšej
časti hotela. Veríme, že si ich hostia obľúbia rovnako, ako ostatné", hovorí Michal Kič
- riaditeľ hotela.

MÝTO SKI & FUN CENTRUM
A HOTELOVÝ SKIBUS

Hostia majú v každej sále kongresového
centra k dispozícii iPad, v ktorom je špeciálny softvér. Pomocou neho si môžu
sami nastavovať – projekciu, pri stlačení
tlačidla projekcia sa spustí projektor na výťahu, automaticky sa zapne a zroluje sa
plátno. Projekciu z projektorov bude možné
premietať na všetky plátna naraz alebo
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30. 03. – 02. 04.
BEAUTY & DETOX DAYS
06. 04. – 09. 04. a 13. 04. – 16. 04.
JARNÁ LYŽOVAČKA 3 = 2

10.04.2019
SNÚBENIE JEDLA A VÍNA
Gastronomický večer v réžii šéfkuchára
Vlada Rotha

01. 05.
OTVORENIE SEZÓNY
ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNIČKA

PARNÁ EUKALYPTOVÁ
SAUNA
23. 12. 2018 sme našim hosťom darovali
vianočný darček v podobe prerobenia
tepidária na parnú eukalyptovú saunu,
ktorú hostia v Nature Wellness center vyhľadávali. Vzduch v saune je nasycovaný
prírodným eukalyptovým koncentrátom.
Procedúra prečistí horné dýchacie cesty,
je dobrou prevenciou proti nachladnutiu
a zápalom horných či dolných dýchacích
ciest, posilňuje imunitu a blahodarne pôsobí na uvoľnenie svalstva a pohybového
aparátu.

13. 07.
DEŇ STROMU V LESNÍCKOM SKANZENE
VYDROVO
20. 07.
FIT DAY TÁLE
Naberte novú energiu s Hotelom Partizán****
počas obľúbených fit dní. Tešiť sa môžete na
cvičenia s profesionálnymi trénermi, zdravé
jarné špeciality a procedúry, s ktorými budete
krásni zvnútra aj navonok.

17. 08.
GRILL PARTY NA TERASE
17. 08.
BEH NOČNÝM BREZNOM
22. 08.
TOP GURMÁNSKY VEČER
Zažite vrchol gastronómie! Biele rukavičky,
5 - chodové degustačné menu zostavené
z najlepších jedál pod taktovkou známeho
slovenského šéfkuchára! To všetko
doplnené o lahodné slovenské vínka!
23. 08. a 24. 08.
STREDOVEKÉ BOMBUROVÉ SLÁVNOSTI
31. 08.
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
SO ZNÁMOU SLOVENSKOU KAPELOU

kalendár
podujatí
jar-leto
2019

10. 05.
DEŇ NA FARME
Spoznajte domáce zvieratká v Mini Zoo na
hotelovej Ajax Farme.

20. 07
GRILL PARTY NA TERASE
03. 08.
HUSKY QUADRATHLON KRPÁČOVO

24. – 25. 05
DNI MESTA BREZNO
01. – 02. 06
DOWNHILL POLOMKA

rozdeliť po miestnostiach. Klient
si môže ovládať žalúzie a tienenie
v sále a rovnako aj upraviť intenzitu
zvuku a svetiel. Vo všetkých sálach a
vo Foyer sú nové reproduktory. Klient
si bude môcť pustiť zvuk do všetkých
priestorov alebo individuálne. Celý
sys-tém je koncipovaný tak, aby mali
organizátori akcie sami možnosť
si nastavovať všetko potrebné.
Ide o špičkovú technológiu, ktorú
v žiadnom hotelovom kongresovom
centre na Slovensku nenájdete.

12. 07.
ČUČORIEDKOVÝ DEŇ
Ochutnajte najlepšie čučoriadkové špeciality!
Mamky s dcérami si zasúťažia o Najkrajšiu
čučoriedku, chlapi zase o Kráľa čučoriedok.
Odniesť si môžete čučoriedkový džem, ktorý
si sami uvaríte:-).

V období od marca do mája
pozývame všetkých gurmánov do
Tálskej Bašty, kde na vás čakajú
vynikajúce baranie špeciality.

08. 05.
DNI VALASKEJ KULTÚRY ZBOJSKÁ

V stredisku sa nachádza aj Reštaurácia pod svahom, kde podávame tradičné špeciality, bar
a terasa. Pre deti je pripravená
lyžiarska škola. Lyže a snowboardy si môžete požičať v požičovni SB Sport priamo v stredisku. Pre zlepšenie komfortu našich hostí sme pristúpili
k zakúpeniu hotelového skibusu. 20 miestny autobus vás pohodlne odvezie priamo do strediska MÝTO SKI & FUNCENTRUM a späť.

NAJMODERNEJŠIA
AUDIOVIZUÁLNA
TECHNIKA

06. 07.
GRILL PARTY V TÁLSKEJ BAŠTE
S LOS BABRACOS KI & FUN

15. 04. – 08. 05
PREBÚDZANIE PRÍRODY

HOTEL PARTIZÁN**** sa stal v decembri 2018 prevádzkovateľom MÝTO
SKI & FUN centra. Lyžiarske stredisko sa nachádza v blízkej obci Mýto
pod Ďumbierom v susedstve hotelovej Ajax farmy. Všetci naši hostia
tu môžu lyžovať na perfektne upravených svahoch so zľavou 20%.

29. 06.
KURZ PREŽITIA
Záhajenie letných prázdnin
05. 07.
DEŇ NA FARME

DOKONČILI SME
MODERNIZÁCIU IZIEB
Od decembra si môžu všetci naši hostia
užívať komfort zmodernizovaných izieb
Panorama Classic na 3. poschodí. Pribudli
nám aj 2 Apartmány De Luxe, Hotel Partizán**** disponuje spolu 34 apartmánmi.

Leto 2019

08. 08.
DIVADELNÉ POPOLUDNIE S BÁBKOVÝM
DIVADLOM NA RÁZCESTÍ PRE DETI
09. 08.
DIVADELNÉ POPOLUDNIE S BÁBKOVÝM
DIVADLOM NA RÁZCESTÍ PRE DOSPELÝCH,
DEŇ NA FARME
10. 08.
GRILL PARTY V TÁLSKEJ BAŠTE
S LOS BABRACOS
10. 08. a 11. 08.
ENDURO BIKE BREZNO

15. – 16. 06
BIKE TOUR HOREHRONÍM TÁLE

15. 08.
DEŇ PAVLA DOBŠINSKÉHO

28. – 30. 06.
HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
.

17. 08.
FIT DAY TÁLE

DETSKÝ RAJ
V NAŠOM HOTELI
Aj tento rok sa všetky detičky
môžu tešiť na pestrý program
počas celého leta.
Spolu s animátormi sa
zabavia v detskej herni aj
v okolí hotela, zašportujú si
v našej multifunkčnej športovej
hale, oddýchnu v detskom
wellness a spoznajú sa so
zvieratkami na Ajax Farme.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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VOŇAVÉ

špeciality

JAHŇACIE A BARANIE

Predjedlá

100 g Zapekané taštičky z lístkového cesta
plnené bryndzou, ochutenou jarnou cibuľkou
a smotanovým krémom s cesnakom
100 g Cviklové carpaccio s kozím syrom, rukolou
a medovým dipom
Polievka
0,33 l Baraní vývar so zeleninkou julienne
a pažítkovou haluškou
Hlavné jedlá
0,45 l Jemne pikantný baraní guľáš s domácim
chlebom

Nechajte sa zlákať
vôňou čerstvých
jarných pokrmov,
ktoré na vás čakajú
v očarujúcom
prostredí Tálskej
Bašty.

Kongresy &		

teambuildingy

v srdci Slovenska

Už niekoľko desaťročí sme známi vysokou kvalitou
poskytovaných služieb a patríme medzi najlepšie kongres
hotely na Slovensku.
Poskytujeme ideálne zázemie pre organizáciu úspešných konferencií, workshopov,
teambuildingov a eventov. Dôkazom je
množstvo výborne zvládnutých odborných
alebo teambuildingových stretnutí, ktoré
sme pre našich klientov zabezpečili. Medzi
našich klientov patria najvýznamnejšie
farmaceutické, automobilové, stavebné, developerské, finančné, chemické, potravinárske, hardvérové, softvérové spoločnosti
ale aj subjekty verejnej správy.

Zabezpečujeme kompletný catering pre
oslavy či svadby, pripravíme vám event šitý
na mieru, presne podľa vašich požiadaviek
a očakávaní.
Záleží nám na tom, aby naši hoteloví hostia
mali možnosť naplno využiť svoj voľný čas,
či už pasívnym alebo aktívnym oddychom.
Interiér hotela rovnako ako okolité prostredie ponúka množstvo príležitostí pre
športové a zážitkové aktivity.

350 g Konfitované jahňacie koleno na
bryndzových haluškách
150 g Jahňacie kotlety na luskoch z mladého
hrášku, cherry paradajky a gratinované zemiaky
350 g Zemiakové gnocchi so šťavnatou
jahňacinou a pestom z medvedieho cesnaku
Dezerty
80 g Mrkvový koláč zo špaldovej múky
s pomarančovou polevou
120 g Čučoriedkový cheesecake z domáceho syra

Ak hľadáte miesto pre
zorganizovanie vášho firemného
stretnutia a máte záujem o bezproblémový, flexibilný, profesionálny prístup, pobyt v Hoteli
Partizán**** na Táľoch bude udalosťou, na ktorú Vy ani Vaši hostia
len tak nezabudnete.

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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OKOLIE HOTELA:
Stačí sa vybrať do okolia hotela a môžete s deťmi objavovať, ktoré zvieratká lietajú,
skáču, chodia alebo behajú v prírode. Treba si však dať pozor na jarné obdobie,
kedy mamy-zvieratá vychovávajú svoje mláďatá a môžu byť zvlášť ostražité. Ničím
výnimočným v našich končinách nie sú totiž ani medvede.

NEZABUDNUTEĽNÉ

LETO

V NÍZKYCH TATRÁCH
Kto lepšie splynie s prírodou ako v horách striehnuci Partizán? Vydajte sa na jarné a letné
potulky prírodou s našim Partizánom aj Vy. Kam? No predsa kamkoľvek, jedinečná poloha hotela
zaručuje, že nech vykročíte ktorýmkoľvek smerom, zaručene narazíte na niečo zaujímavé. My to
vieme. Veď predsa sú miesta ktoré majú zvláštne čaro...

PEŠIA TURISTIKA
Horehronie
ponúka
164
značených
turistických trás s dĺžkou 1227 km a je tvorené
najkrajšími národnými parkami Slovenka
– Nízkymi Tatrami, Muránskou planinou
a tiež chránenou krajinou oblasťou Poľana
a Slovenským Rudohorím.
Pre rodiny sú určené náučné chodníky
v Lesníckom skanzene vo Vydrove,
Medveďou stopou (Krpáčovo), Chodník
Sama Chalupku (Horná Lehota – Krpáčovo),
Náučný chodník k Muránskemu hradu, či
Zbojnícky chodník Jakuba Surovca spolu so
zážitkovým areálom salaša Zbojská.
Trangoška je pre všetkých turistov
známy pojem. Je to totiž miesto začiatku
dvojhodinového výstupu na Chatu Milana
Rastislava Štefánika (1 740 m. n. m.). Aj keď trasa
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na začiatku nevyzerá tatransky, postupne sa
otvorí nádherný výhľad na dolinu, terén začne
stúpať, svahy sa zahalia kosodrevinou, ktorá
sa v závere výstupu premení na skalnatotrávnaté sedlo, skrývajúce samotnú chatu.
Odporúčame občerstviť sa vynikajúcim
bylinkovým čajom. Odtiaľ sa dá vydať na
výstup na najvyšší vrch Nízkych tatier –
Ďumbier (2043 m n. m.), prípadne pokračovať
ešte ďalej po hrebeni na západ, navštíviť
Chopok (2 024 m n. m.) a občerstviť sa na
Kamennej chate alebo v Rotunde na Chopku.
Koho budú bolieť nohy, môže sa dole zviesť
aj lanovkou. Na východ od Chaty MRŠ sa
tiahne čučoriedkami posiaty hrebeň Nízkych
Tatier až na Čertovicu (1 238 m n. m.), ktorá
je dopravným uzlom turistov, cyklistov
a motorkárov.

Spoznať domáce zvieratká alebo si zajazdiť na koníkoch môžete na našej hotelovej Ajax
farme v Mýte pod Ďumbierom. Ani nie 500 m od hotela, v Dome horskej služby – Hostel
Tále sa nachádza lezecká stena s možnosťou zapožičania výstroje aj inštruktora. Tarzánia Tále
obsahuje zase tri prekážkové trasy v korunách stromov, má 23 prekážok vo výške približne
5 až 7 m nad zemou.
V lete sa dá kúpať v umelých nádržiach pri hoteli alebo vo vodnej nádrži Krpáčovo.

Lúče jarného slnka
a predlžujúce sa dni
neprebúdzajú len
obyvateľov zvieracej
ríše, ale aj nám,
ľuďom, vlievajú do žíl
akúsi chuť vyjsť si na
čerstvý vzduch a byť
svedkom toho, čo sa
deje okolo nás a nadýchať sa niekoľkých
dúškov slobody
neohraničenej
mobilnými telefónmi
a wi-fi pripojeniami.
CYKLOTURISTIKA
Preskúmajte región na bicykli alebo
elektro bicykli. Pripravených je pre vás
76 značkovaných cyklotrás s dĺžkou
865 km. Elektro bicykle si môžete požičať
v 5 požičovniach a dobiť v 10 nabíjacích
staniciach.

LANOVKY
Lanovky na Chopok premávajú aj v jarných
a letných mesiacoch. Pre deti a seniorov to
môže byť pohodlnejšia cesta, ako si prvýkrát
pozrieť Chopok zblízka, prípadne ako si
zaspomínať na výlety z mladosti. Kto má chuť,
môže sa zviesť lanovkami severnej strany
hrebeňa Nízkych Tatier až do Jasnej na Bielu
Púť a navštíviť najväčšie pleso v Nízkych
Tatrách – Vrbické pleso. Rovnako plánujeme
prevádzku lanovky v našom MÝTO SKI & FUN
centre. Náš nápad je v procese plánovania,
uvidíme, či sa nám zámer podarí ;-).

SPLAV HRONA
Pokiaľ sa vydáte po prúde Hrona smerom
k Banskej Bystrici, nájdete viacero drobných
lodeníc, kde si môžete prenajať raft, kajak
alebo kanoe a vydať sa na prieskum po
vodnej hladine.

KOĽAJOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ

JASKYŇA MŔTVYCH
NETOPIEROV
A BYSTRIANSKA JASKYŇA
Pokiaľ túžite po niečom nevšednejšom, stačí
v polovici trasy na Chatu Milana Rastislava
Štefánika odbočiť vpravo do prudkého svahu
k malej chalúpke, ktorá v sebe skrýva vstup
do jaskyne Mŕtvych netopierov na exkurzný
chodník v dĺžke 1050 m, prevýšením 30 m
v trvaní 72 minút. Ak sa chcete zahrať na
permoníkov, baníkov alebo prieskumníkov
podzemných siení, neváhajte a navštívte
Bystriansku jaskyňu. Prehliadková trasa je až
na 26 schodov bez prevýšenia, s okruhom
dlhým 850 m, trvajúcim 45 min. Teplota
v jaskyni sa pohybuje okolo 6 °C.

Región Horehronie ponúka aj Čiernohorskú
úzkokoľajnú lesnú železničku, z ktorej sa
podarilo zachrániť 20 km tratí, ktoré slúžia
ako turistická atrakcia. Premáva z Čierneho
Balogu na tri smery – Vydrovo, Dobroč
a Šánske. Ozubnicová trať Tisovec – Zbojská,
pôvodne hutnícka trať, dnes zase slúži
ako unikátna atrakcia s viaduktmi, mostmi,
tunelom (dlhým 768 m), zárezmi do skál
a násypmi, so stúpaním na niektorých
úsekoch až 52 promile.

Nech vykročíte ktorýmkoľvek
smerom, zaručene narazíte
na niečo zaujímavé.
HOTELOVÝ MAGAZÍN
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MÚZEUM ZVONOV ŠUMIAC
Jedinečné súkromné Múzeum zvoncov
a spiežovcov sa nachádza v pravej slovenskej
drevenici v malebnej nízkotatranskej dedinke
Šumiac ležiacej priamo pod Kráľovou hoľou,
matkou štyroch najväčších riek na Slovensku.
Okrem slovenských sa tu nachádzajú
i zvonce a ďalšie ľudové výrobky z Maďarska,
Ruska, Španielska, Japonska, Egypta,
Kambodže či Madeiry (odsek prevzatý
z www.horehronie.sk).

Vybrali ste tie najlepšie

WELLNESS

PROCEDÚRY

ESCAPE ROOM

HUTNÍCKE MÚZEUM
S Horehroním sa už dlhodobo spája podnik
Železiarne Podbrezová, a. s. V jeho areáli
sa nachádza aj Hutnícke múzeum, ktoré
mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik
podbrezovských železiarní a ich vplyv
na rozvoj regiónu. Má internú a externú
expozíciu. V prípade záujmu si treba návštevu
vopred telefonicky dohodnúť.

HOREHRONSKÉ MÚZEUM V
BREZNE
Má dve expozície. V párny týždeň je to stála
národopisná expozícia v Radnici s názvom
Život a kultúra ľudu na Horehroní a v nepárny
týždeň stála historická expozícia a výstava
v Meštianskom dome venovaná Breznu
v premenách času.

GOLF RESORT GRAY BEAR
Sivý medveď – to je slovenský názov prvého
18-jamkového majstrovského ihriska na
Slovensku. Vďaka jeho dlhej tradícií sa na
ňom často konajú organizované podujatia
– golfové turnaje. Svojou náročnosťou
vyžaduje skôr hráčsku pokoru a presnú hru
železami. Par ihriska je 71. Ak Vás 6,2 km
chôdze a 18 jamiek unaví, môžete nabrať
nové sily v miestnej reštaurácii.
Ani v prípade zhoršeného počasia, či
jarného dažďa si nenechajte pokaziť vašu
dovolenku. Ak sa rozhodnete vyraziť
niekam do okolia aj napriek nepriazni
počasia určite neoľutujete.
.

HRAD ĽUPČA
V období september až jún je možná
návšteva len počas pracovného týždňa
a to na základe dohovoru prostredníctvom
kontaktov minimálne 1 deň vopred.
V mesiacoch júl – august je hrad prístupný
každý deň okrem pondelka v čase od 10:00
do 15:30 v polhodinových intervaloch.
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Moderný trend neobchádza ani obec
Mýto pod Ďumbierom, ktorá ponúka aj
intelektuálnu zábavu v podobe Escape room
Čarodejnice, teda miestnosti, z ktorej sa
musíte dostať pomocou vyriešenia rôznych
úloh a hádaniek. Časový limit, po ktorom Vás
automaticky vyslobodí obsluha je 60 minút.
V sprievode rodičov je atrakcia vhodná pre
deti už od 4 – 5 rokov.

3

Vďaka ohlasom našich
hostí sme zostavili
rebríček najobľúbenejších
procedúr. Vyskúšate ich
tiež?

DETOXIKAČNÁ MASÁŽ
TÁLSKYM MEDOM

2

TÁLSKE SLNKO
Druhou najobľúbenejšou procedúrou Hotela
Partizán**** sa v roku 2018 stal SPA rituál
– Tálske slnko. Tento 90 minútový rituál
pozostáva z luxusnej masáže celého tela
a tváre, ktorá vás dostane do absolútneho
stavu pokoja a relaxu. Pokožka po nej
ostáva neuveriteľne hebká, zregenerovaná
a ozdravená.

Spomedzi masáží u nás jednoznačne
vyhrala medová detoxikačná masáž, pri
ktorej je klient masírovaný špeciálnymi
technikami po dobu 25 minút. Vplyvom
podtlaku mení med počas masáže svoju
konzistenciu a vyťahuje z tela toxické látky.
Med tiež obsahuje minerály a stopové
prvky, ktoré sa počas procedúry vstrebávajú
do pokožky, čím dochádza k prekrveniu
a prečisteniu pórov

TAJOMSTVO MASÁŽE:
100% organický tálsky med, ktorý produkujte
včelstvo na našej Ajax farme. Masáž odporúčame najmä ak sa cítite pod stresom a neustále bojujete s únavou. Látky, ktoré med
odovzdáva telu, pôsobia relaxačne a uvoľnia
nielen vaše telo ale aj myseľ. Pozitívne účinky
masáže boli zaznamenané aj u klientov, ktorí
majú dlhodobé problémy so spánkom a trpia
bolesťami kĺbov.
Klienti si pochvaľujú najmä: dokonalé
uvoľnenie, hebkú pokožku (med zároveň
pôsobí aj ako prírodný peeling) a pocit ľahkosti
hneď po masáži.

TAJOMSTVO MASÁŽE:
počas rituálu používame olej s prímesou
vzácneho jantáru, ktorý je známy najmä
svojimi antioxidačnými účinkami, pôsobí
protizápalovo a antivírusovo. Okrem toho
zabraňuje starnutiu pokožky, preto sa
najmä v kozmetickom priemysle a medicíne
považuje za elixír mladosti. Ďalšiu súčasť
masáže tvorí 24 karátové zlato, ktoré vašu
pokožku omladí, vypne, zredukuje jemné
vrásky a krásne ju rozjasní.

1

Klienti si pochvaľujú najmä: skutočný pocit
omladenia ihneď po masáži a hebkú pleť.

PERLOVÉ OŠETRENIE
Na prvú priečku sa v našom rebríčku
dostalo luxusné pleťové Perlové ošetrenie.
Odporúčame ho najmä klientkam, ktoré sa
pripravujú na špeciálnu príležitosť, kde je
potrebné aby vynikla ich žiarivá a krásna
pleť, ako svadby, stužkové, plesy či iné
oslavy. Vďaka tomuto ošetreniu bude vaša
pleť hydratovaná, tonizovaná a zjednotená.

TAJOMSTVO OŠETRENIA:
okrem aktívnych zložiek ošetrenia (červené
čučoriedky, laktóza, kyselina mliečna,
vitamín A, B, proteíny a lipidy) tkvie tajomstvo
krásnej pleti v perlovom prášku, ktorý je
už od pradávna neoddeliteľnou súčasťou
čínskej medicíny a kozmetiky. Perlový prášok
pomáha pokožke udržiavať jas, napomáha
pri tvorbe nových buniek, rozžiari, bojuje
proti akné, jazvám a dokonale sa vyrovnáva
s farbenými nerovnosťami pokožky.
Klientky si pochvaľujú najmä: hladkú,
žiarivú a vyrovnanú pleť, ktorá pôsobí zdravo
a mlado aj bez mejkapu

HOTELOVÝ MAGAZÍN
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častý hosť a tvorca fontány v Lobby
hale,
jar/leto
sochy v našom športovo – spoločenskom
(zábavnom)
stredisku
Limbus,
autor
bowlingového pozadia, zobrazenia Božieho
oka a tiež názvu Limbus. Dostal ďalší skvelý
nápad nazvať novú reštauráciu Tálska Bašta.
Bašta v zmysle stavby, ktorá je výraznou
časťou zámku, opevnenia, ale aj „baštiť“,
t. j. dobre sa najesť z češtiny. Tento nápad
sa nám zapáčil a nový názov bol na svete.

1/2019

Príbeh
TÁLSKEJ BAŠTY
Tálska Bašta je moderná slovenská reštaurácia, ktorá
neodmysliteľne patrí k Hotelu Partizán**** na Táľoch.
Svojou architektúrou, zaujímavým vybavením, ale i okolím
dotvára areál hotela. V rozhovore s Ing. Michalom Kičom
sme sa pokúsili odkryť jej tajomstvá a príbeh vzniku.
Hotel Partizán**** bol postavený v roku
1961. Postavil ho Turista, štátny podnik.
V čase svojho vzniku bol hodnotený
ako „Perla stredného Slovenska“, ako aj
“hotel s najmodernejším vybavením
a s najlepšími službami na Slovensku“. Hotel
Partizán od svojho vzniku prešiel niekoľkými zásadnými úpravami. Prislúchala už
vtedy nejaká iná ako hotelová reštaurácia?
Zhruba dva roky po otvorení hotela bolo
v blízkom lesíku pri hoteli postavené veľké
Živánčisko-záhradný gril, ktorý bol najskôr
zastrešený a o pár rokov aj opláštený
drevenou guľatinou. Po roku 1992 sme urobili
zásadnú prestavbu spojenú s dostavbou,
s novou strechou a s novým interiérom.
Takto sa rodila Slovenská koliba, na ktorú
návštevníci - pamätníci spomínajú ako
na stavbu s mimoriadnou atmosférou.
Nezabudnuteľný Jánošík z lipového dreva
v životnej veľkosti pri tečúcom potoku
s veľkými guľatými kameňmi v lete pokrytými
machom, v zime snehom, so studničkou,
jedlá pripravované na grile a v pahrebe,
cimbalová muzika. Stála presne na rovnakom
mieste ako dnes stojí Tálska Bašta.
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Prečo tam dnes už nestojí?

Čo by ste chceli odkázať súčasným
návštevníkom a hosťom?

být moc hustej les“. Pamätníci si určite
spomínajú na dreveného Jánošíka v životnej
veľkosti. Veľa návštevníkov má s ním fotku.
Ako vznikla myšlienka postaviť novú
kolibu?
Po prvotnom šoku som sa rozhodol,
že kolibu oživím takú, akú sme si všetci
pamätali. Mal som zámer postaviť úplne
identickú reštauráciu na rovnakom mieste.
Asi mesiac sme už takto aj pracovali. Po
naliehaní rodinnej rady som postupne
názor zmenil. Náš „dvorný“ architekt Albert
Mikovíny priniesol nové návrhy a nápady
ohľadom architektonického spracovania, keď
základnými nosnými piliermi sa stali štyri
8 m vysoké kmene smrekov umiestnené
v centrálnej časti Bašty. Spoločne sme sa
vydali na novú cestu.

18. januára 2005 nad ránom naši pracovníci
SBS pri obhliadke areálu spozorovali dym
a zistili, že horí koliba. Snažili sme sa zo
všetkých síl oheň uhasiť a zachrániť ju,
nepodarilo sa. Vyhorela do tla.
Čím sa líšila od Tálskej Bašty?
Bola veľmi obľúbená vďaka nezameniteľnej
atmosfére. Hostia zvykli bežne popri
večeri tancovať na ľudovú hudbu a spievať.
Uprostred bolo otvorené ohnisko, na ktorom
sa pripravovali grilované jedlá a jedlá
v pahrebe. Priestor bol útulný, oveľa menší,
kapacita nepresahovala 80-100 osôb.
Dizajn bol v rýdzo slovenskom spracovaní,
doplnený o horehronské tkané koberce
a ľudové kroje, lovecké trofeje a domáce
nástroje ako výzdoba. Nezabudnuteľným
prvkom bolo mimoúrovňové sedenie za
konským vozom – rebrinákom, ktorý slúžil
ako stôl, za ktorým bolo samostatné sedenie.
Podlaha koliby bola vykladaná klátikmi
z červeného smreku. Jeden unavenejší
návštevník ju zhodnotil "No tady musel

Na jej konci sa nám podarilo vybudovať
skvost v podobe modernej štýlovej
slovenskej reštaurácie. Kedysi otvorené
ohnisko nahradil najvyšší medený sopúch
na Slovensku. Väčší priestor sme rozčlenili
na menšie salóniky-zimná záhrada, pri
krbe, galérka, centrálna časť, detský kútik.
Dizajn spoluvytvárali manželia Valuškovci,
ktorí vytvorili sklenené časti, doplnky
a tiež spolupracovali pri medených častiach
a fontáne. Brloh mám zase „na svedomí“
ja  Jeho myšlienkou je, že sedíš, ležíš
na kožušinách, debatíš a popíjaš spolu
s priateľmi svoj nápoj doslova v brlohu, lebo

“

Brloh sme postavili doslova kameň
na kameni. Väčšinu z nich som
ukladal sám s dvomi pomocníkmi
za pomoci žeriavu.
celý priestor je obostavaný veľkými kameňmi.
Mnohé kamene sme pred uložením aj
niekoľko krát otočili, len aby vynikli. Vedľa
zníženého stropu znázorňujúceho vstup do
brlohu je sklenená stena po ktorej steká voda
do jazierka.
Prečo práve Tálska Bašta?
Pôvodne sa mala volať Koliba u čierneho
havrana. Pri vstupe do Bašty, ale aj vo vnútri
na galérke si môžete všimnúť aj náznak
dreveného vtáka – havrana nad hlavou.
Zhodou okolností nás pri stavbe navštívil
umelecký sochár Jaroslav Košš. Bol to náš

Vždy sme sa snažilii, aby Tálska Bašta niesla
ľudové tradície svojej predchodkyne. Veríme,
že v tomto smere sa moje želanie splnilo.
Spolu s kolektívom spolupracovníkov dbáme
najmä na to, aby ten, kto Baštu navštívi sa
nielen dobre „nabaštil“, ale aby dostal vždy
aj pridanú hodnotu. Čaká vás tu príjemné
prostredie s dômyselne architektonicky
moderne využitím tradičných materiálov,
agátové drevo vo forme stolov a stoličiek,
drevený obklad stien, kamene valúny z riečky
Belá vo vonkajšom a vnútornom dizajne,
podlahový kameň z Babinej, umelecky
spracované sklo v interiéri a vo fontáne,
medené prvky v sopúchu a v obložení
barového pultu.
V reštauračných priestoroch na stenách
dominuje stará biela klasická hrboľatá
omietka. Príjemnú atmosféru podporí vysoká kvalita a čerstvosť surovín pri príprave
slovenských špecialít s využitím miestnych
čučoriedok, malín, brusníc, hríbov, ako aj
domácich mäsových a mliečnych produktov
z hotelovej Ajax farmy v Mýte pod Ďumbierom.
Spolu s mimoriadnou ponukou sloven-ských
vín, pív, ovocných destilátov
a spolu s netradičným servisom, bezchybnou prívetivou obsluhou, ale i dobrou
ľudovou muzikou sú zárukou uceleného gurmánskeho zážitku.
Prevádzkové požiadavky nás pred dvomi
rokmi prinútili urobiť dostavbu kuchyne
a skladového hospodárstva. Nad týmto priestorom dokončujeme nový salónik Destilera
z časti v spolupráci s vizovickým Jelínkom.
Viac nevyzradím, príďte sa pozrieť. To, či
sa nám darí odkaz našich predchodcov
napĺňať, môžu zhodnotiť nielen hostia nášho
hotela, Tálskej Bašty, ale aj návštevníci Táľov.
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PARTIZÁNI

INFORMÁCIE ZO ZÁKULISIA
NÁŠHO HOTELA
Našich pracovníkov vzdelávame, vytvárame
príjemné prostredie, motivujeme.
VZDELÁVANIE
Zamestnanci Hotela Partizán**** sú dlhodobo
hodnotení ako vynikajúci pracovníci, úslužní,
usmievaví s príjemným vystupovaním. Je to
výsledok rôznych školení, vzdelávacích aktivít
a tréningov, ktoré realizujeme. V posledných
týždňoch sme mali možnosť zúčastniť
sa
degustácie
prémiových destilátov
Chateau Selešťany. Pán Karlín nám pútavo
odprezentoval nielen výrobu páleniek, ale
priblížil nám aj starostlivosť o ovocné sady.
12. 02. 2019 sme privítali vinárov z rodinného
vinárstva Berta zo Strekova.
Novinkou v oblasti vzdelávania je zvolenie
skúseného kolegu Tomáša Koštiaľa do
pozície trénera obslužného personálu. Vďaka
neustálemu tréningu personálu zabezpečíme
zaškolenie nových pracovníkov, aby rýchlejšie dosiahli úroveň obsluhy skúsených
čašníkov. Zároveň chceme tréningom aj
tých najlepších odstrániť všetky medzery
a nedostatky pri kvalite poskytovaných
služieb.

NOVÉ ZAMESTNANECKÉ
OBLEČENIE
GASTRO VEĽTRHY
A VÝSTAVY
Počas zimných mesiacov sme sa
zúčastnili na dvoch vynikajúcich veľtrhoch
zameraných na prezentáciu najnovších
trendov v hoteliérstve a gastronómii.
11. – 12. 11. 2018 na svetovom veľtrhu Alles
für den Gast v rakúskom Salzburgu a 25.
01. na Danubius Gastro v Bratislave. Oba
veľtrhy boli pre nás inšpiráciou, priniesli
nám podnety v oblasti moderných
technológií a trendov.

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Od marca 2019 môžete všetkých
Partizánov vidieť odetých v novom
zamestnaneckom oblečení. Navrhla ho
módna návrhárka Ina Budovská. Vybrali
sme si ju na základe úspešnej spolupráce
pri predošlej kolekcii, v ktorej bolo
oblečenie dekorované prvkami tradičnej
slovenskej výšivky. Novovytvorená kolekcia odzrkadľuje v zvolenom dekoračnom
vzore pripomínajúcom kmeň stromu
zameranie a polohu hotela „Hotel
v lese, les v hoteli“. Farebne je oblečenie
prispôsobené firemnému dizajnu, ktorý
sme v rámci korporátnej identity chceli
dodržať. Dôraz je kladený aj na funkčnosť
oblečenia a samozrejme na priedušnosť
a príjemné nosenie. Veríme, že sa vám
nové oblečenie páči rovnako ako nám.

04. 02. 2019 sme úspešne zahájili spoluprácu so Strednou odbornou školou pod Bánošom.
Priamo v priestoroch kuchyne a cukrárne vzdelávame v praxi dvoch študentov v odbore
kuchár – cukrár. Výnimočnosť tejto spolupráce je vo vytváraní partnerského vzťahu medzi
zamestnávateľom a žiakom. Našou snahou je podporiť myšlienku systému duálneho
vzdelávania na Slovensku, aby sa študijné odbory kuchár, cukrár, čašník, barman stali opäť
príťažlivými pre študentov a aby videli svoju úspešnú budúcnosť v realizácii a napredovaní
v týchto profesiách.
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jar/leto

Znašich
recenzíí
hostí
Spokojnosť na 100%
Hotel Partizán bolo pre mňa milé
prekvapenie. Hotel bol postupne od
roku 2010 rekonštruovaný, posledná
rekonštrukcia bola asi dva roky dozadu.
Boli použité eurofondy. Ale ak sú takýmto
spôsobom použité, je to dobre a výsledok
je fakt vidieť. Kludne ho môžem porovnať
s rakúskym 4* hotelom. Je na rovnakej
úrovni. Vôbec nepreháňam. Už len to že
čistili autá od snehu dvakrát denne hovorí
samé za seba. Všetko tu klapalo, personál
veľmi milý, pre deti množstvo možností
zabaviť sa. Pekné veľké wellness, dosť
veľký bazén a čo bolo pre naše deti naj
bol obrovský detský kútik.Strava výborná,
žiadny zádrheľ. Bolo tu preinvestovaných
veľa peňazí a vidieť to. Nie je to žiaden
gýč, všetko ladí. Aj mezonetový apartmán
bol dosť veľký, veľa dreva, to sa mi páči.
V celom hotely sú použité okruhliaky z
potokov typické pre túto oblasť.
Pri hotely je malý detský lanový vlek. Je
to taký asi 100 metrový kopček.
Dátum pobytu: január 2019
Príjemný hotel v krásnom prostredí
Hotel sa nachádza vo veľmi peknom
prostredí. Personál veľmi milý a ochotný,
aj keď na recepcii vždy nemali aktuálne
informácie (ohľadom zliav v lyžiarskom
stredisku). Stravovanie vynikajúce, veľký
výber rôznych druhov jedla. Možnosť
večerať v Tálskej Bašte pri ľudovej hudbe
s výberom tradičných jedál. Wellness
slušný, len bolo by fajn, keby personál
kontroloval dodržiavanie vstupu od 15
rokov (rodičia s deťmi majú separátnu
zónu Family) a dodržiavanie tichej zóny.
Izba, kde sme boli ubytovaní, mala
skromný odkladací priestor (maličký
rolldor) a keďže bola spojená dverami
s vedľajším apartmánom, všetok hluk
odvedľa bol počuť.
Dátum pobytu: január 2019
Lyžovačka
Do hotela Partizán sa vždy radi vraciame,
teraz to bolo po 2 rokoch. Napriek tomu,
že sa v hoteli striedali aj firemné akcie,
jedny končili, druhá firma začínala, tak
sme to nijak nepociťovali. Príjemné
uvítanie, pomoc s batožinou, dostatočné
vysvetlenie objednaných služieb.
Pesronál bol po celý čas prívetiví, aj keď
mali dosť práce. Jedlo bolo vynikajúce,
či na hoteli alebo v Tálskej bašte. Musím
vyzdvihnúť ochotu kuchára. Večere sme
mali formou bufetu, dcéra si nevedela
vybrať a hovorila nám, že by chcela
šúlance, ktoré samozrejme neboli. A
kuchár sám prišiel za nami, že jej ich
pripraví. Veľmi milo nás prekvapil a
zaskočil. V tomto duchu bol celý náš
pobyt. Hotel má k dispozícií Ski Mýto,
kde sa dá dohodnúť s inštruktorkou
na lyžovanie, čo sme využili. Počasie
sme mali nádherné a tým, že sme boli
cez týždeň, tak nebolo veľa ľudí a do
sýtosti sme sa všetci polyžovali. Večer
nás potešil wellness, ktorý je aj pre deti
aj dospelých, taktiež sme si to užili do
sýtosti. Nemám nič, čo by som vytkla a už
teraz sa teším, kedy sa tam znova vrátime.
Dátum pobytu: február 2019

Rodinný pobyt s deťmi
LETO 2019

Rodinný pobyt s deťmi
JESENNÉ PRÁZDNINY 2019

Víkendový romantický pobyt
pre dvoch

Hory, voda a veľa zážitkov, to je rodinná zábava

Zažite u nás veselé chvíle s rodinou. Tešte sa

Chceli by ste prežiť pár dní s osobou, ktorá je

a úžasný pocit pohody. Váš čas pre rodinu, Vaša

na animačný program plný zábavy a športu,

vám najmilšia a chvíle súkromia v luxusnom

nezabudnuteľná letná dovolenka v čistej prírode

špeciality šéfkuchára varené s láskou z domácich

PRIVÁTNOM WELLNESS? Prekvapte svojho

Nízkych Tatier na južnej strane Chopku bude

produktov, obľúbenú rybačku, party v Limbuse

partnera či partnerku a darujte si romantický

plná aktivít.

a prekvapenia. Jesenné prázdniny plné zážitkov

víkendový pobyt pre dvoch.
od 91 € /os./ noc

v Hoteli Partizán**** na Táľoch
od 88 € /os. / noc

Relaxačný pobyt pre seniorov

od 110 € /os. / noc

od 110 € /os. / noc

Najobľúbenejšie
pobytové balíky

TOP
PONUKA

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

od 78 € /os. / noc

Veľkonočný relaxačný pobyt
Privítajte jar v hoteli PARTIZÁN ****. Rezervujte si 5-dňový relaxačný veľkonočný pobyt.
Okrem komfortného ubytovania s výhľadom na tatranskú prírodu vás počas pobytu čakajú zážitkové

Wellness pobyt podľa vás

aktivity ako rybačka s grill party, budete môcť spoznať domáce zvieratká, všetky ženy a dievčatá na
veľkonočný pondelok vyšibeme a vyoblievame.
A navyše, ochutnajte naše jahňacie a kozľacie špeciality v reštaurácii Tálska Bašta. Atmosféru spríjemní

Je len na Vás, aký wellness pobyt v Hoteli

živá ľudová hudba.

Partizán**** si vyberiete. Bude to pobyt podľa

O deti sa postarajú animátori, do únavy sa vyhrajú v novej detskej Herni partizána FERDA a na konci

Vašich predstáv, v jednom z najkrajších wellness

pobytu Vás odmenia šťastným úsmevom. Vy ešte váhate?

centier s rozlohou 2255 m2.
.

od 120 € /os. / noc

od 113 € /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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