




Prenájom priestorov a techniky
Kongresová sála: unikátna miestnosť, ktorá je zároveň aj galériou umelcov 
siedmich krajín vytvorí príjemnú atmosféru pre akékoľvek podujatie. 
Salónik: nachádza sa priamo v našej záhrade s výhľadom na umelecké 
kompozície v prírode. 
Technické vybavenie miestností: dataprojektor s veľkoplošným plátnom, TV,  
flipchart, ozvučenie, káblové a wifi pripojenie na internet.
Catering a dekorácie: coffee break, bufetové stoly, raut, kvetinová výzdoba.

PRENÁJOM KONGRESOVÝCH PRIESTOROV pre ubytovaných hostí

PRENÁJOM KONGRESOVÝCH PRIESTOROV bez potreby ubytovania

cena zahŕňa aj technické vybavenie (dataprojektor, flipchart, ozvučenie, WiFi)

Rozmery Kinosedenie "U" sedenie Školské sedenie Cena
nad 15 osôb

Cena 
do 15 osôb

Kongresová
sála 10 x 8 m 65 osôb 30 osôb 40 osôb 190 € / deň 120 € / deň

Salónik 5,5 x 4 m 18 osôb 12 osôb 12 osôb 90 € / deň 90 € / deň

Rozmery Kinosedenie "U" sedenie Školské sedenie Cena
nad 15 osôb

Cena 
do 15 osôb

Kongresová
sála 10 x 8 m 65 osôb 30 osôb 40 osôb 250 € / deň 180 € / deň

Salónik 5,5 x 4 m 18 osôb 12 osôb 12 osôb 100 € / deň 100 € / deň



Coffee breaks
Coffee break BASIC      3,90 €
(0,33l minerálka, 1x káva, 1x čaj, med, cukor, citrón, mlieko)
Coffee break STANDARD     5,00 €
(0,33l minerálka, 1x káva, 1x čaj, med, cukor, citrón, mlieko, nealko nápoj)

SLADKÉ PEČIVO       1,50 €
• Babičkina pečená buchta     
• Moravský koláč  
• Domáci perník        
• Štrúdľa (jablková, makovo-višňová)
• Čokoládový slimáčik    

SLANÉ PEČIVO       1,50 €
• Škvarkový pagáčik       
• Syrový pagáčik        
• Pizzový slimáčik        
• Slané tyčinky      
     
SNACK
• Obložená bagetka    100g 1,50 €
• Tuniakový sendvič    150g 2,50 €
• Syrový tanier     150g 5,50 €
• Tanier údených špecialít   150g 5,50 €

OVOCIE      200g 1,50 €



Biznis menu
STRAVOVANIE
• 2 -chodové servírované menu podľa ponuky     12,00 € / osoba
• 3 -chodové servírované menu podľa ponuky    15,00 € /  osoba
• rauty a bufetové stoly    od 21,00 € / osoba
• menu "Exclusive"    od 22,00 € / osoba

Kvalitné jedlo patrí medzi naše prednosti a našu pýchu. Náš profesionálny tím urobí 
všetko preto, aby menu, ktoré si vyberiete bolo pre Vás chutným zážitkom.

V prípade záujmu Vám zašleme ponuku z nášho širokého Biznis menu, 
pozostávajúceho zo servírovaných jedál a jedál podávaných formou bufetu.
Ak by ste si predsa želali niečo výnimočné, máme pre Vás menu "Exclusive", ktoré 
vyhovie aj tým najnáročnejším. Taktiež Vám radi pripravíme menu "na mieru".

Uvedené ponuky sú kalkulované pri minimálnom počte 10-tich osôb a vrátane DPH.



Ubytovanie

• Dvojlôžková izba Standard
 obsadená 2 osobami • od 80,00 € / izba / noc
 obsadená 1 osobou • od 55,00 € / izba / noc

• Dvojlôžková izba Superior
 obsadená 2 osobami • od 90,00 € / izba / noc
 obsadená 1 osobou • od 65,00 € / izba / noc

• Celková kapacita ubytovania je 72 lôžok v hotelovej časti 
 a 102 lôžok v 6-9 miestnych dreveniciach.
 
•  Raňajky sú pre ubytovaných hostí poskytované GRATIS,
 taktiež parkovanie a wifi pripojenie na internet.

•  Každá izba je vybavená minibarom, TV, kúpelňou, telefónom a wifi.
 
•  Check-in: od 15.00 hod. 
•  Check-out: do 11.00 hod. 



Wellness centrum
Navštívte po náročnom dni naše wellness centrum, kde dokonale 
zrelaxujete a načerpáte nové sily. 

V našom wellness centre nájdete:
•  vírivý bazén
•  parnú saunu
•  bylinkovú saunu
•  fínsku saunu
•  infra saunu
•  multifunkčnú masážnu sprchu
•  oddychový priestor
•  Kneippov kúpeľ
•  krytý bazén (16×4) s detským bazénom.

V hoteli môžete navyše relaxovať aj vďaka relax procedúram, ktoré 
zabezpečujeme hosťom spolu s našimi masérmi. V zozname relax 
procedúr môžete nájsť rôzne druhy masáží (od klasických, športových, 
lymfatických až po regeneračné) a zábalov.



Tipy na doplnkový program
Ponúkame Vám na výber obľúbený program pre väčšie aj menšie skupiny 
hostí. Program, ktorý zabaví, v pohodovej atmosfére aj niečo naučí  
a hlavne podporí neformálnu dobrú atmosféru hostí.
 
Prinášame Vám niekoľko typov: 
Degustácia belgických pív 
Sojka resort má najväčšiu ponuku belgických pív na Slovensku, tak 
prečo ich neochutnať na jednom mieste a možno aj v podaní odborníka, 
samotného majiteľa resortu, belgičana Gerdiho Vanfleterena ?

Degustačné menu
Profesionálni kuchári našej kuchyne sa postarajú o ozajstný kulinársky 
zážitok v podobe niekoľko chodového degustačného menu.

Degustácia vína
Doplňte svoj program degustáciou lahodného vína a zo slovenskej, či 
zahraničnej produkcie. Náš someliér Vám odprezentuje to najlepšie   
z najlepšieho a predstaví Vám víno tak, ako ho ešte nepoznáte.

Teambuildingové aktivity
V spolupráci s externou agentúrou Vám vieme zabezpečiť rôzne 
indoorové a outdoorové aktivity v našom priestrannom areáli.



Tipy na výlety - Šport a iné atrakcie
Jasná Nízke Tatry ako najväčšia lyžiarska aréna s výbornými 
podmienkami pre zimné športy na Slovensku ponúka nekonečné 
možnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu. Stredisko ponúka 50 km 
perfektne upravených zjazdoviek rôznych obtiažností, vhodných pre 
začiatočníkov, rodiny s deťmi, pokročilých lyžiarov a aj na usporiadanie 
pretekov svetovej úrovne.

Rafting na umelom vodnom kanáli v Areály vodného slalomu Ondreja 
Cibáky v Liptovskom Mikuláši je určený najmä pre ozajstných 
vychutnávačov adrenalínovej zábavy. Svojou obtiažnosťou spĺňa 
parametre svetovej úrovne.

Jazda na koni (a koči) je nádherný spôsob ako zažiť prírodné okolie 
Malatín. Absolvuje lekciu jazdy na koni v aréne v Malatínach alebo 
sa pohodlne posaďte do koča a užite si krásne výhľady s vaším 
kolektívom. 

Liptov ponúka optimálne podmienky pre cykloturistiku. Absolvujte 
okruh okolo Liptovskej Mary, objavte zákutia národných parkov alebo 
sa sputiťe dole svahom v Bike parku Malinô Brdo. 
Po aktívnom dni si odýchnite v našom relax centre. 



Tipy na výlety - Historické pamiatky

Vlkolínec patrí medzi klenoty slovenskej ľudovej architektúry. Jeho 
počiatky sa datujú do 14. storočia. Od roku 1993 je táto malebná 
podhorská osada zaradená do zoznamu Svetového dedičstva 
UNESCO. Vlkolínec pripomína stredoveké dedinské sídlo obkolesené 
lesom a úzkymi pásikmi polí a pasienkov. 

Havránok je jedinečné múzeum v prírode, nachádzajúce sa nad 
hladinou Liptovskej Mary. Toto významné archeologické nálezisko 
dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove v 4. až 
1. storočí. Návštevu Havránka je možno skombinovať s príjemným 
oddychom na brehu Liptovskej Mary alebo ako kultúrna vložka počas 
cyklistickej vychádzky okolo vodnej nádrži.

Budova galérie Ľudovíta Fullu bola navrhnutá a postavená, aby 
uchovávala a  verejnosti sprístupňovala výtvarné dielo Ľudovíta Fullu, 
ktoré tento umelec daroval štátu. Verejnosti je sprístupnený aj umelcov 
ateliér a  obývacie priestory. Okrem stálej expozície diela tohto autora 
sa v  galérii každoročne konajú rôzne krátkodobé výstavy výtvarných 
diel, kultúrne a vzdelávacie programy pre verejnosť.



Tipy na výlety - Aquaparky

Tartalandia je najväčším celoročným areálom vodnej zábavy na 
Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Na to, aby ste si užily Tatralandiu, 
jeden deň nestačí. Je totiž ideálnym miestom na letnú aj zimnú 
dovolenku pre všetky vekové kategórie.

Bešeňová je vybudovaný na báze horúcich prameňov termálnych vôd, 
ktoré vyvierajú z hĺbky 1987 metrov s teplotou 60,5 °C. Blahodarné 
pôsobenia na pohybové a dýchacie ústrojenstvo, majú priaznivé 
kozmetické účinky a vďaka prvku líthium pozitívne vplývajú na psychiku 
človeka. 

Odýchnete si v Kúpeľoch Lúčky, ktorých súčasťou je vonkajší 
rekreačný bazén s rozličnými atrakciami a vonkajší sedací bazén s 
liečivou minerálnou vodou. V Dependance Liptov je otvorené nové 
wellness s fínskou saunou, infrasaunou, jacuzzi so slanou vodou, 
pripravenou z morskej soli. 



Tipy na výlety - Turistika

Vodné mlyny v Kvačianskej doline patra medzi horské typy mlynov 
a sú umiestnené v jednej z najkrajších slovenských dolín v malebných 
Chočských vrchoch. Mlyny sú súčasťou náučného chodníka 
Prosieckou a Kvačianskou dolinou. 

Na voľné popoludnie odporúčame krátky výlet z Malatín do 
Partizánskej Ľupče. Pred hotelom sa vydáte vpravo do Vyšných 
Malatín. Môžete sa zastaviť vo vinárni a dokončiť troj-hodinový okruh 
po chodníku naspäť do Malatín.

Na konci prekrásnej Demänovskej doliny nájdete lyžiarske stredisko 
Jasná. Vyvezte sa lanovkou na Chopok (2024 m.n.m.) a prejdite sa po 
hrebeni na najvyšší vrchol Nízkych Tatier, Ďumbier (2043 m.n.m.) Ak 
ste na Chopku prvý krát, odporúčame 3,5 hodinovú prechádzku dole, 
po červenej značke smerom na Ďereše. 


