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KoNgreSovÝch Služieb



Prečo Na koNgres 
do kúPeľov Nový smokovec?

1. 3.

2. 4.

Disponujeme moderným Kongresovým centrom s 3 sálami 
s celkovou kapacitou 330 osôb a moderným technickým 
vybavením - kompletná audiovizuálna technika, dataprojektory, 
elektrické plátno, ozvučenie, tlmočenie, posterové panely. 
     
Kongresové centrum sa nachádza priamo v centre 
Vysokých Tatier – Vaši hostia určite ocenia 
originálne prostredie a výbornú dopravnú 
dostupnosť zo všetkých kútov Slovenska.

V rámci Vášho konferenčného pobytu môžete Vy a Vaši hostia 
využiť naše wellness a procedúry pod dohľadom odborného 
zdravotného personálu a konečne si urobiť čas  i pre seba.  

koNgresové ceNtrum kúPele Nový smokovec

Počas celej organizácie aj samotnej  
konferencie komunikujete s jednou styčnou 
osobou a Vaše  požiadavky sú riešené opera-
tívne a takmer ihneď.     
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koNgresový balíček koNgresový balíček

koNgresový balíček
40 €/osoba/noc

 ubytovanie v dvojlôžkovej izbe *** s internetovým pripojením
 raňajky formou bufetových stolov
 vstup do RELAX zóny s bazénom a wellness
 parkovné
 stolný tenis, biliard, šípky, telocvičňa, ricochet

PoDmienKy minimálne 35 účastníkov
 zaslanie sumárnej objednávky
 bez poskytnutia ďalšej sprostred. zľavy

ZĽAVY 50% zľava na liečebné procedúry
 15% zľava na vstup do AQUACITY Poprad
 zaujímavá zľava na konzumáciu v reštaurácii SVIŠŤ

PRÍPLATKy za samostatné ubytovanie 30 €/os/noc
 za obed, večeru, prenájom - podľa cenníka
 miestny poplatok 1 €/os/noc
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koNgresové Priestory a techNika koNgresová sála i.

koNgresová sála i
 kapacita maximálne 206 osôb
 kinosedenie s vyklápacími  doskami na písanie,     

 dataprojektor, rečnícky  pult, ozvučenie, 2x mikrofón,
 elektronické vstavané  plátno, pódium, laserové 
 ukazovadlo, kvetinová výzdoba, wifi            

CENY PRENÁJMU vRÁtaNE vYbavENia      
 každá začatá hodina - 100 €            

VYUŽITIE
 školenia
 prezentácie
 kult. vystúpenia
 prehliadky

ROZMER
12 x 13,6 m
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koNgresové Priestory a techNika koNgresová sála ii.

koNgresová sála ii
 kapacita max 122 osôb
 sedenie školské, divadlo, banketové U, T
 technické vybavenie:  vstavané elektronické plátno,    
 ozvučenie, mikrofón, dataprojektor, wifi

CENY PRENÁJMU vRÁtaNE vYbavENia      
 každá začatá hodina - 70 €                                                   

VYUŽITIE
 školenia
 výstavy
 priestor pre postery
 prehliadky

ROZMER
13 x 8,4 m
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koNgresové Priestory a techNika koNfereNčNá miestNosť

koNfereNčNá miestNosť

 kapacita max 42 osôb
 sedenie: školské, divadlo, banket U, T
 technické vybavenie: dataprojektor, elektronické vstavané  
 plátno, ozvučenie, wifi

CENY PRENÁJMU vRÁtaNE vYbavENia     
 každá začatá hodina - 40 €

VYUŽITIE
 menšie školenia
 zázemie                         
 pre organizátorov                                             
 priestor pre postery

ROZMER
7 x 4,7 m
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Ďalšie techNické vybaveNie

ceNy Ďalšieho 
techNického vybaveNia

 obojstranný panel - max 30 ks 3 € ks/deň 
 flipchart   5 € ks/deň
 notebook 20 € ks/deň
 tlmočenie - pre max 90 osôb 200 € deň   

 (zariadenie, staničky a slúchadlá)
 technická asistencia 30 € h

 (k dispozícii podľa objednávky)

PreNájom Posterov

ceNNík PreNájmu
voľNej výstavNej Plochy

V kongresovom centre Vám ponúkame na prenájom aj korkové 
panely na vytvorenie prezentačnej sekcie počas Vášho školenia
či konferencie.

1 m 2 = 30,00 € / deň ( cena je vrátane DPH )
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možNosti ubytovaNia

hotel Palace ***
Zrekonštruovaný hotel Palace*** sa nachádza v prekrásnom 
prostredí priamo v centre Nového Smokovca. Hotel Vám ponúka 
ubytovanie v príjemne zariadených a v roku 2015 zrekon-
štruovaných izbách, ktoré sú vybavené WC, kúpeľňou, 
telefónom, TV so satelitom, príp. balkónom. 

Hotel pozostáva z dvojlôžkových izieb.                                      Rekonštrukcia bola financovaná 
z fondov EÚ.

Účastníci kongresu majú možnosť príjemného posedenia 
v dennom bare pri výbornej káve, sladkom koláči prípadne 
pútavej knihe z knižnice, ktorá sa v dennom bare nachádza.

hotely 
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možNosti ubytovaNia

hotel braNisko ***
Hotel je postavený v klasickom tatranskom štýle uprostred 
kúpeľného parku, je centrom kúpeľnej terapie a poskytuje 
liečebné procedúry všetkým hosťom Kúpeľov Nový Smokovec.

Nachádzajú sa v ňom izby s bezplatným WIFI pripojením 
vybavené WC, kúpeľňou, telefónom, TV so satelitom, 
prípadne trezorom a balkónom. 

hotely 

dePaNdaNce 
Palace graNd ***+

V novom depandance hotela PALACE sa nachádzajú 
dvojlôžkové luxusné izby, takmer každá má balkón, 
minibar, TV so satelitom, WIFI pripojenie - a väčšina aj 

ničím nezakrytý výhľad na Slavkovský a Lomnický 
štít priamo z postele.
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možNosti stravovaNia

reštaurácia 
svišť
Počas vašich kongresov Vám 
ponúkame služby našej štýlovej 
reštaurácie priamo v areáli 
hotelového komplexu kúpeľov, 
ktorá je priamo prepojená 
s kongresovým centrom. 

V rámci vašich konferencií a školení Vám
ponúkame stravovanie práve tu. 

ceNNík gastro služieb

Občerstvenie a raut Cena/os. Popis
Coffee break – základný 4,00 € káva, čaj, minerálka

Coffee break – rozšírený 5,00 € káva, čaj, minerálka, 2 dodatky

Raut od 22 € podľa aktuálnej ponuky
Ostatné doplatky 
Obed, večera 9,00 €/ osoba

Bufetová forma obedov a večerí od 12,00 €/ osoba 

Prenájom priestorov Hodina do 12 hodín
Reštaurácia SVIŠŤ 50 € 600 €

otvorený kongresový priestor 30 € 300 €

Večerný raut môže byť spríjemnený 
rôznym doplnkovým programom.
menu a cena stravovania bude 
dohodnutá vopred.
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možNosti relaxu

wellNess
Účastníci kongresov majú možnosť využiť wellness - 
fínska sauna, aromasauna, soľná inhalácia, infrasauna, 
vírivka, šľapacie kúpele, zážitkové sprchy, ľadopád, 
ochladzovacia kaďa, tepidárium ZDARMA.

možNosti relaxu

Procedúry
Z našich procedúr ponúkame:    rašelinový obklad
          suchý uhličitý kúpeľ

        oxygenoterapiu
        perličkový kúpeľ 
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možNosti relaxu

relax zóNa
Svoj pobyt u nás si môžete spríjemniť aj v našej zrekonštruovanej 
ReLAX  zóne, v ktorej máte k dispozícii:

   bazén so slanou vodou
   ricochet
   kardio fitness centrum

doPlNkový Program

doPlNkový Program

  diskotéka s karaoke
  živá muzika
  ľudová hudba
  karikaturista

  ochutnávka vín a pív
  country večer
  vonkajšie grilovanie
  zbojnícky prepad 

Program vám vieme zorganizovať aj na mieru podľa vašich 
predstáv a výšky rozpočtu.

voľNočasové aktivity

aktivity v okolí

ricochet, biliard, stolný tenis, šípky, bicykle, palice 
Nordic Walking, sánky,  spoločenské hry, knižnica

lanovka k vodopádom 5 min peši od hotela, viac ako 600 km  
turistických trás v blízkom okolí, Štrbské a Popradské Pleso,  historické 
pamiatky, lyžiarske strediská, AquaCity Poprad, Bachledová dolina - 
Chodník korunami stromov, Belianska jaskyňa, najvyššie položená 
Krížová cesta. 
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Podrobnejšie informácie o kúpeľoch nájdete na: 
http://www.kupelens.sk

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
NOVÝ SMOKOVEC 32, 062 01 VYSOKÉ TATRY

RECEPCIA: 
+421 918 772 896, +421 52 44 22 454 - 5
recepcia@kupelens.sk

MARKEtINg: 
+421 907 952 601, marketing@kupelens.sk


