Váš úspešný kongres
v Ní z k yc h Tat r á c h

Vážení hostia,
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.

Vedenie Hotela Partizán
s tímom spolupracovníkov

Žilina

Brezno
Banská
Bystrica
Lučenec

Bratislava

Košice

- rodina Kičová

4. – 5.

najlepší hotel
na Slovensku

117 izieb a apartmánov,
viac ako 300 lôžok,
5 poschodí

240 m2
plochy pre vystavovateľov

2.

najlepší
4-hviezdičkový
hotel

1000 m2 variabilné kongresové
centrum,
s celkovou kapacitou viac ako
500 miest

3 reštaurácie
s kapacitou celkom 400 miest

10 kongresových sál
a salónikov
z toho 8 s denným svetlom

2255 m2 relaxačného zázemia
v Nature Wellness Center,
7 sáun

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

Limbus nočný bar
s kapacitou 180 miest

úspešný
kongres
seminár
školenie

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.

Atmosféra našich priestorov spôsobí,
že sa z Vás a Vašich klientov stanú priatelia.

Kongresové sály

Tav o

Mená kongresových sál boli inšpirované
románom Nevesta hôľ.
Ide o najväčšie kongresové sály.

Ich kapacita sa pohybuje
od 90 do 500 miest.

Zuna

Egus

Výhody
• denné svetlo
• klimatizácia, tienenie
• variabilita
• označenie systémom Videoboard
• kompletné technické zabezpečenie

kongresové centrum

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

Rozmer

Kapacita / Usporiadanie

Klimatizácia

Recepcia

Škola

Kino

Okná

Poznámka

Kongresová sála
GRAND TÁLE

505 m3

500

380

450

Tavo

300 m3

310

230

270

prepojiteľné

Zuna

95 m3

90

65

80

prepojiteľné

Egus

110 m3

100

70

90

prepojiteľné

Kongresová sála
JUNIOR TÁLE

85 m3

65

40

60

Bystrá

39 m3

35

26

32

prepojiteľné

Mýto

46 m3

40

25

38

prepojiteľné

Chopok

36 m3

30

24

30

Ďumbier

65 m3

55

40

50

Bystrianka

65 m3

35

30

40

Tavo + Zuna + Egus

Bystrá + Mýto

Kongresový salónik

prízemie hotela

Príklady rôzneho typu sedení

Kongresová sála Tavo

Kongresová sála Grand Tále

Kongresová sála Zuna + Egus

Kongresová sála Zuna

„Ešte raz by som sa rada poďakovala za možnosť stráviť nádherné chvíle v Hoteli Partizán.
Rovnako ďakujeme za predstavenie priestorov a možnosti zábavy a relaxu. Oceňujeme
profesionálny a láskavý prístup personálu, wellness s čarovným výhľadom, vynikajúcu stravu
a všetky detaily, ktoré prispievajú k atmosfére dokonalej pohody. Ďakujem.“
Lenka Kostárová

Foyer

Štýlový priestor foyer má rozlohu 240 m2.
Využíva sa predovšetkým ako priestor
pre vystavovateľov. Pri akciách menšieho
rozsahu alebo eventoch slúži
pre umiestnenie coffee breakov a bufetov.

Výhody
• panoramatické výhľady
• priamy prechod na kongresovú terasu
• samostatný kongres bar
• registrácia, šatňa

Ďaľšie kongresové priestory

Bystrá

Chopok

Mýto

Bystrianka

Ďumbier

grand tále event
okrúhle stoly

By s t r á , Mý to
• variabilnosť

Útulné kongresové miestnosti nesú názov
blízkych obcí a najvyšších vrchov Nízkych
Tatier. Sú vhodné najmä na menšie firemné
akcie, meetingy či strategické porady.

• kompletné technické vybavenie
• priame spojenie so zázemím
• označenie systémom VideoBoard

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

Spojte
prácu a
zábavu
Ak hľadáte reprezentatívne priestory pre
business stretnutia s Vašimi partnermi, Hotel
Partizán bude pre Vás ideálnou voľbou.
Kombinácia štýlových interiérov a gastronómie
na najvyššej úrovni je zárukou príjemného
zážitku.

Rozmer

Kapacita / Usporiadanie
Recepcia

Škola

Kino

KRBOVÝ SALÓNIK
Tálska Bašta

76,5 m3

-

-

40

ZIMNÁ ZÁHRADA
Tálska Bašta

32 m3

-

-

20

LOVECKÁ
REŠTAURÁCIA
s krbom

150 m3

80

Klimatizácia

Okná

Event

na kľúč
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 odkonzultujeme a budeme sa snažiť splniť Vaše očakávania. Ak premýšľate nad organizáciou svadby,
Hotel Partizán je romantické miesto, ktoré
Vašich blízkych a hostí jednoducho očarí.

Kongresová sála
GRAND TÁLE

Tavo + Zuna + Egus

Rozmer

Kapacita / Okrúhle stoly

Klimatizácia

Okná

Poznámka

505 m3

300

prepojiteľné

200 - 300 m3

70 - 150

prepojiteľné

-

170

TAVO +

kombinácia miestností

GRAND TÁLE

TÁLSKA BAŠTA

reštaurácia v exteriéri

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!

Nezabudnuteľný

TEAM
building

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.

INdoor

VŠETKO POD JEDNOU
STRECHOU
1. športová hala – squash, volejbal,
streetbal, bedminton, stolný tenis
2. sport&night bar Limbus – bowling,

OUTdoor

ADRENALÍN AJ ZÁBAVA PRIAMO
V AREÁLI
1. Tarzania – lanový park vo výškach
2. Minigolf
3. Golf

biliard, šípky, stolný futbal, disco

4. Beach volleyball a loptové hry

s DJ

5. Prírodné kúpalisko, bufet, miesto

3. wellness&relax – Nature Wellness

na grill party

Center – bazén, soľný kúpeľ,

6. Lukostreľba, croquet, petanque

jacuzzi, 7 sáun, zážitkové a relax

7. Turistika, Nordic Walking, cyklistika

zóny

8. Jazdenie na koňoch a poníkoch
9. Rybačka s grill party
10. Lyžovanie, skialpnistika,
snowboarding
11. Tenis, floorball, basketbal, stolný
tenis na novopostavených kurtoch

NA

objednávku
Teambuilding podľa vašich
predstáv
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...

