Kongresová ponuka
Vážený klient,
veľmi si ceníme a ďakujeme Vám, za Váš záujem o služby nášho hotela Horizont Resort
, Stará Lesná.
Bude pre nás potešením prispieť našimi mnohoročnými skúsenosťami, pri organizácii Vášho výnimočného
podujatia.
Ponúkame Vám hotel s vysokou kvalitou ubytovania, kulinárske zážitky, wellness a spa procedúry, bohaté
skúsenosti s organizáciou firemných akcií a podujatí a širokú ponuku rôznych doplnkových služieb. Naše
unikátne multifunkčné kongresové priestory s moderným technickým vybavením a variabilitou usporiadania,
sú vhodné pre všetky druhy firemných ale aj súkromných akcií.
Prezentujte sa v tom najlepšom svetle a dovoľte nám aby sme Vám pripravili jedinečnú akciu s
nezabudnuteľnými zážitkami.
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Ponuka ubytovania
Hotel Horizont Resort
hotel vo Vysokých Tatrách, Stará Lesná

IZBA STANDARD (dvojlôžkové izby, alebo jednolôžkové izby)
FAMILY SUPERIOR (dvojpodlažná izba pre 2 - 4 osoby)
APARTMÁN EXCLUSIVE SUITE
APARTMÁN DE LUXE SUITE
Celkový počet izieb

61x		 Počet pevných lôžok

46x
8x
5x
2x
122x

Počet prístelok

32x Kapacita parkoviska

68x

Horizont Resort
Najmodernejší wellness hotel vo Vysokých Tatrách. Horizont Resort Vám ponúka široké možnosti
na trávenie Vášho voľného času, vysoký komfort služieb a vybavenie aj pre najnáročnejších hostí.

IZBA STANDARD
•
•
•
•
•
•

Útulný, luxusný interiér a moderne zariadené izby s nádychom elegancie. Izby sú s balkónmi
a výhľadom do doliny alebo bez balkónu s výhľadom na Vysoké Tatry.
46 dvojlôžkových alebo jednolôžkových izby s manželskými alebo oddelenými posteľami
rozloha izieb - 21,07 m2
LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet
telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou
sprcha, vaňa, toaleta, sušič vlasov, uteráky, osušky, župany, hotelová kozmetika
set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

FAMILY SUPERIOR

•
•
•
•
•
•
•

Dvojpodlažné izby sú ideálnym miestom pre rodiny s deťmi. Moderný design s kombináciou
rafinovanej elegancie a nadštandardnými službami poskytujú komfort, ktorý hostia v
hoteli očakávajú.
8 mezonetových rodinných dvojpodlažných izieb pre 2 až 4 osoby
rozloha izieb - 39,28 m2
rozdelené na obývaciu a spálňovú časť s rozkladacím lôžkom
LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet
telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou
sprcha, toaleta, sušič vlasov, uteráky, osušky, župany, hotelová kozmetika
set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

EXCLUSIVE SUITE

•
•
•
•
•
•
•

Zažite súkromie a komfort v Exclusive Suite apartmáne s oddelenou obývacou miestnosťou
a spálňou. Rozľahlý priestranný presklený apartmán s výhľadom na okolitú prírodu Vám
poskytne maximálny pocit luxusu počas Vášho pobytu.
5 apartmánov pre 2 až 4 osoby
rozloha izieb - 50,97 m2
rozdelené na obývaciu a spálňovú časť s rozkladacím lôžkom
LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet
telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou
sprcha, vaňa, toaleta, sušič vlasov, uteráky, osušky, župany, hotelová kozmetika
set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

DE LUXE SUITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neprekonateľný luxus počas vášho pobytu nájdete v našich dvoch VIP apartmánoch.
Dokonalé izby s výnimočným interiérom uspokoja aj najnáročnejších klientov.
2 apartmány pre 2 až 4 osoby
rozloha izieb - 62,77 m2
rozdelené na obývaciu a spálňovú časť s rozkladacím lôžkom
LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet
telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou
2 samostatné kúpeľne so sprchou, toaletou a sušičom vlasov
terasa
uteráky, osušky, župany, hotelová kozmetika
set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA
•
•

•
•
•
•

raňajky a večeru vo forme bufetových stolov (bez nápojov)
vstup do hotelového Mountain Wellness centra (bazén s vodným barom a vírivkou,
sauny – soľná, fínska, parná, infra, oddychová miestnosť s masážnou posteľou a jacuzzi,
oddychová miestnosť s vodopádom, ochladzovací bazén)
fitness centrum
Wi - Fi pripojenie na internet
káva a čaj na izbe
strážené parkovisko

MIESTNY POPLATOK
•
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Osoba: 1 €

VYBAVENIE HOTELA
A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
HOTEL HORIZONT RESORT

•
•
•
•

WELLNESS & SPA PROCEDÚRY
Mountain Wellness centrum (bazén s vodným barom a vírivkou, sauny - soľná, fínska, parná, infra,
oddychová miestnosť s masážnou posteľou a jacuzzi, oddychová miestnosť s vodopádom, ochladzovací
bazén)
VIP SKY LOUNGE - exkluzívna privátna zóna priamo na streche hotela HORIZONT Resort ****. Vírivka
pre 5 osôb s panoramatickým výhľadom na Vysoké Tatry a presklená fínska sauna
Relaxačno - masážne centrum s ponukou viac ako 20 druhov masáží a spa procedúr
Thajské masážne centrum - originálne thajské masáže s terapeutkami z Thajska
Solárium
Fitnes centrum

•
•
•
•
•

BARY A REŠTAURÁCIE
Culinary Restaurant s ponukou À la carte menu
Lobby bar - hotelový bar s vonkajšou terasou Summer Lounge
Cigar Lounge - cigarový salónik s ponukou exkluzívnych rumov a cigár
Wine bar - bar s krbom
Pool bar - nápojový bar v relaxačnom bazéne

•
•
•
•
•
•
•

ZÁBAVA A VOĽNÝ ČAS
Detské kútiky a ihriská
Animačné programy pre deti a dospelých
X BOX - zóna PC hier
Biliard
Multifunkčné ihrisko - tenis, volejbal, futbal (letná prevádzka), klzisko (zimná prevádzka)
Grill House - záhradný grilovací domček
Segway

•
•

Kongresové priestory
Horizont Resort
KONGRESOVÁ SÁLA 315 m

2

2

Kongresová sála ponúka možnosť usporiadania
akcie až pre 220 osôb. Multifunkčný priestor
slúži nielen pre potreby kongresovej turistiky
(prednášky, školenia, prezentácie, konferencie),
ale rovnako aj pre usporiadanie plesov, diskoték,
koncertov, malých divadelných predstavení
alebo módnych prehliadok. Rozloženie sály
umožňuje kaskádovité (divadelné) usporiadanie
spoločenských a rôznych kultúrnych akcií.
•
•

•
•

•

rozmery sály – dĺžka 21 m, šírka 15m
vybavenie zahŕňa – 2 projektory, 2 elektricky
ovládané premietacie plátna, DVD prehrávač (CD/
MP3), video kamera
ovládanie techniky v sále je užívateľsky
jednoduché cez dotykový displej
mediálne a kontrolné centrum, systém
reprodukujúci prírodné svetlo – bodové,
priestorové a rotujúce svetlá, univerzálny
ozvučovací systém a vizuálne výstupy
biznis centrum – sekretársky servis, wi-fi
pripojenie, tlmočnícke kabínky s kompletným
vybavením, klimatizácia
2

Salónik vedľa kongresovej sály s kapacitou do
50 osôb je ideálnym miestom na obchodné
stretnutia, mítingy, školenia alebo menšie
rodinné oslavy.
Bezdrôtový prístup na internet Wi-Fi
Smart TV 55˝, flipchart, laserové ukazovadlo
Projekčné plátno, digitálny projektor. klimatizácia

BUSINESS SALÓNIK 47,3 m

2

Konferenčný priestor s maximálnou kapacitou 20
osôb je vhodný na organizovanie pracovných
stretnutí, firemných porád, meetingov ale aj
výberových konaní. Je vybavený plazmovým
televízorom, prehrávačom CD a MP3 a Wi-Fi
pripojením na internet.
•
•
•

Kompletne zariadený záhradný domček s grilom,
letnou terasou a kuchynským zázemím. Cíťte
sa ako doma vo vlastnej záhrade pri príprave
grilovaných špecialít, alebo pri opekačke či varení
gulášu. Neformálne prostredie a atmosféra
praje aj pracovným stretnutiam a utuží vzťahy
vo firme pri organizácii teambuildingu. Grill
House je Vám k dispozícii so všetkými službami
na objednávku vrátane potrebných surovín.

VIP SKY LOUNGE
Úžasná privátna zóna priamo na streche hotela
HORIZONT Resort
. Relax, pokoj, oddych a
úžasný panoramatický výhľad na štíty Vysokých
Tatier si môžete dopriať z vírviky pod hviezdnym
nebom. V tejto privátnej zóne je pre Vás k
dispozícii jacuzzi, samostatná presklená fínska
sauna pre 5 osôb, mini kuchynka, kde Vám
vieme pripraviť ponuku rôznych jedál, nápojov a
terasa s lehátkami na sledovanie nočnej oblohy.
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KONGRESOVÁ SÁLA

315 m2

VIP SALÓNIK REŠTAURÁCIA

Vôňa cigary, skvelý koňak či dobrá whisky k
sebe neoddeliteľne patria. Komorné posedenie
v staro – anglickom cigarovom salóniku s
masívnymi koženými sedačkami a originálnou
historickou výzdobou s nadčasovým designom,
Vám zaručí výnimočný zážitok. Ponúkame
Vám široký výber cognacov, whisky, whiskey,
kvalitných cigár a rumov. Vybavením salónika je
knižnica, TV, spoločenské a kartové hry.

ŠKOLA

ROZLOHA

BUSINESS SALÓNIK-OFFICE

CIGAROVÝ SALÓNIK

KINO
SEDENIE

MIESTNOSŤ

MEETING ROOM

Bezdrôtový prístup na internet Wi-Fi
Smart TV 55˝, flipchart, laserové ukazovadlo
Projekčné plátno, digitálny projektor

ROZLOHA
ELEVÁCIA
/ ŠÍRKA * DĹŽKA/

Ideálny priestor vedľa hotelovej reštaurácie
oddelený posuvnou stenou a s výhľadom na
Tatranskú oblohu. Moderný dizajn, trendy z
gastronómie a kulinárske umenie nášho teamu
Vám predvedieme v novej Culinary Restaurant.
Reštaurácia je vhodná pre organizovanie
rôznych akcií, osláv, svadieb či firemných a
obchodných stretnutí, s možnosťou predelenia
priestoru na samostatný salónik.

GRILL HOUSE

MEETING ROOM 77 m

•
•
•

CULINARY RESTAURANT 240 m
/ VIP SALÓNIK REŠTAURÁCIA

15 x 21

77 m

2

47,3 m

2
2

RAUT

250
x
200

prenájom
poldenný
/ do 4hod

prenájom
celodenný
/ nad 4hod

800 €

1200 €

200 €

300 €

200 €

300 €

200 €

300 €

250 €

400 €

CIGAROVÝ SALÓNIK

200 €

300 €

GRILL HOUSE

100 €

250 €

SKY LOUNGE / 1 hod.

100 €

CULINARY RESTAURANT

2

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH a vrátane audio-vizuálnej techniky podľa dostupnosti.

5 € / hodina
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KONGRESOVÉ ODDELENIE
kongres@aquacity.sk
+421 910 802 323
+421 907 833 146

HOTEL HORIZONT RESORT

IČO: 35 710 501
IČ DPH: SK2021392593
DIČ: 20 213 92 593

TATRA TRADING INTERNATIONAL, s.r.o.

Stará Lesná 178,
Hotel Horizont 059 60 Tatranská Lomnica

Bankové spojenie: SK48 0900 0000 000492207015 , GIBASKBX
Firma zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 11587/P

WWW.HORIZONTRESORT.SK

