Miesto, kde si povieme áno..
… Hotel Partizán**** - Tále

Milí hostia,
HOTEL PARTIZÁN**** ponúka jedinečné spojenie štýlu a pohodlia s kvalitnými službami a profesionálnym
personálom. Svojou polohou v lone prírody ponúka priam rozprávkové možnosti na ideálny svadobný deň. Hotel
v lese – len v hoteli, gurmánsky zážitok, skvelá zábava – spojenie atribútov, vďaka ktorým sa stane Váš deň naozaj
nezabudnuteľným.

Svadobný balík v hodnote 150 € / os.
1. Welcome občerstvenie pri príchode v rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•

3 ks finger food
3 ks chuťovka
50 g slané pečivo
50 g čerstvé ovocie
1 pohár sektu
1/2 l vody s citrónom a mätou
1/2 l limonáda s lesným ovocím

2. Svadobná večera:
• päťchodové slávnostné menu
• polnočný bufet
3. Nápoje (na 1 osobu):
• ½ fľaše vína
• 4 x nápoje (minerálka alebo nealko alebo pivo Zlatý bažant)
• 1 x káva alebo čaj
4. Priestor adekvátny počtu hostí vybavený okrúhlymi stolmi s bielymi obrusmi, stoličkami s bielymi
návlekmi, tanečným parketom, klimatizáciou, denným svetlom, tienením
5. Honeymoon suite tematickú izbu poskytneme novomanželom na svadobnú noc grátis od hotela.
6. Darček – pobyt novomanželom k prvému výročiu svadby.
Všetky služby mimo svadobného balíka sa hradia individuálne.
(napríklad dekorácie, kvetiny, svadobná torta, hudba, osvetlenie, ubytovanie atď.)
Hotel umožňuje priniesť vlastné zákusky, torty a ovocie a alkohol bez ďalšieho poplatku.
Cena pre dieťa do 2 rokov bezplatne, cena pre dieťa do 12 rokov 50%.

Priestory
1. Kongresová sála GRAND TÁLE
- rozloha 505 m2
- celková kapacita 300 osôb*
2. Kongresová sála TAVO, ZUNA, EGUS
ALEBO ICH VZÁJOMNÁ KOMBINÁCIA
- rozloha od 200 m2 do 300 m2
- celková kapacita od 70 osôb do 150 osôb*
3. TÁLSKA BAŠTA
- prenájom exteriérovej zážitkovej reštaurácie s rozlohou
380 m2
- celková kapacita od 50 osôb do 120 osôb
- krbový salónik, zimná záhrada, galéria, centrálna časť
s najvyšším medeným sopúchom na Slovensku
- úpravu reštaurácie a terasy po vzájomnej dohode
spoplatňujeme
4. EXTERIÉROVÉ PRIESTORY
- prenájom exteriérových plôch pre organizáciu svadby
formou garden party
- úpravu priestoru po vzájomnej dohode spoplatňujeme

Stravovanie

5-chodové menu
Menu I.
Pohár sektu s jahodou
Kačacia terinka podávaná na hruškovom chutney s orechovým chlebom
Tradičná slepačia polievka s mäsom, zeleninou a domácimi rezancami
Dubáčikové krémové rizoto s parmezánom
Bravčová panenka „sous wide“ na zeleninovom ratatouile so zemiakovou tortičkou s bylinkami
Pena z bielej čokolády na čučoriedkach s domácou špaldovou sušienkou
Menu II.
Pohár sektu s jahodou
Jelení rostbíf na pikantnej brusnicovej omáčke s domácim chlebíkom
Slepačia polievka s kúskami mäsa, zeleninou a celestínskymi rezancami
Kŕmená kačacia pečeň s grilovaným jabĺčkom a lokšou
Kuracie prsia plnené prosciutom a mozarelou na silnej pomarančovej omáčke
s pečeným zemiakom a koriandrovou ryžou
Domáca jablkovo – orechová štrúdľa s vanilkovým krémom alebo vanilkovou zmrzlinou
Menu III.
Pohár sektu s jahodou
Sušené mäso bresaola so sardelovým maslom a kráľovskou kaparou
Bažantia polievka s brandy a domácou cestovinou
Grilovaný zubáč na citrónovom masle s ryžovými rezancami a koriandrom
Pečené kačacie prsia s omáčkou zo sušených sliviek na tekvicovom pyré
Pavlova tortička so smotanovým krémom a ovocím
Menu IV.
Pohár sektu s jahodou
Cvikľové carpaccio s kozím syrom, píniovými orieškami a rukolou
Špargľový krém s kúskami údeného lososa
Grilovaný baklažán s domácim syrom a bazalkou na rajčinovom pyré
Jelenie plátky so šípkovou omáčkou, žemľová knedľa opečená na masle
Jablkové lievance s mascarpone a lesným ovocím

Polnočné bufety
Bufet I.
Syrové variácie s ovocím a olivami
Cherry paradajky plnené bylinkovým tvarohom
Kuracia galantínka na grilovanej zelenine
Pečená bravčová šunka krájaná pred hosťom
Jelenie ragú na hubách
Bravčové a kuracie mini rezníky
Zeleninové lassagne s parmezánom
Pečené zemiaky v šupke
Viedenské knedlíky
Zemiakový šalát
Čerstvé zeleninové šaláty
Čerstvé ovocie
Chlieb, pečivo
Chren, horčica, feferóny
Bufet II.
Syrové variácie s ovocím a olivami
Bravčové marinované karé na zelenine s kus
Listový šalát s tuniakom a šalotkou
Morčacie prsia na pomarančoch a masle
Hovädzie ragú Stroganov
Vyprážané kuracie stehnieka
Grilovaná zelenina s domácim syrom
Zemiakové pyré
Maslové halušky
Zemiakový šalát
Čerstvé zeleninové šaláty
Čerstvé ovocie
Chlieb, pečivo

Ubytovanie
Hotel Partizán**** disponuje 87 dvojlôžkovými izbami, 32 štýlovými apartmánmi s panoramatickým výhľadom na
nízkotatranskú prírodu a 75 prístelkami. Súčasťou každej izby je kúpeľňa, toaleta, kozmetické zrkadielko, hotelová
kozmetika, župan, papuče, rádio, TV so satelitným príjmom, fén, špeciálne pamäťové matrace, telefón s priamou
voľbou, pripojenie k internetu, trezor a minibar. S batožinou Vám rád pomôže hotelový portier. Ubytovanie nie je
zahrnuté v základnom balíku služieb.
NOVOMANŽELOM NA SVADOBNÚ NOC POSKYTUJEME IZBU HONEYMOON GRÁTIS AKO DARČEK
OD HOTELA PARTIZÁN****.

Typy izieb
Panorama Classic

Orientačná cena
(za izbu)
143 €

Junior Chopok

165 €

Junior Panorama

184 €

Junior Horal s krbom

197 €

Honeymoon Suite

197 €

Apartmány Chopok

201 €

Apartmány de Luxe

226 €

Apartmán Komfort (2 spálne = 4 osoby)

336 €

Mezonet Úsvit

358 €

Prístelka

(4 osoby)

55 €

Uvedená cena zahŕňa: DPH, raňajky formou bufetu, vstup do nového Nature Wellness Centra, vstup do fitness, pre deti
vstup do detskej herne, pripojenie na internet, parkovné

Skupinová zľava - z uvedených cien ubytovania Vám poskytneme zľavu vo výške od 5% do 20%
v závislosti od rozsahu čerpaných služieb.

Apartmán de Luxe

Honeymoon suite

Ostatné služby
Radi pre Vás zabezpečíme:
• dopravu Vašich hostí
• kvetinovú výzdobu, svadobnú kyticu – v spolupráci s moderným kvetinárstvom Saint Paulia
• kadernícke i vizážistické služby
• služby fotografa, kameramana
• babysitting a animácie pre deti – v spolupráci s profesionálnou agenturou ViBa
• služby domáceho someliéra
• hudobnú produkciu podľa Vášho želania
• hudobná produkcia s DJ
• farebné zladenie podľa Vašich požiadaviek (dekorácie, sviečky, kvetinová výzdoba)
• možnosť prenájmu pódia
• živá cimbalová hudba
• sprievodný program podľa Vašich požiadaviek
Všetky uvedené služby sú hradené osobitne.

Ďalej Vám ponúkame:
NATURE Wellness Center & SPA s uvítacou recepciou.
Z ceny 3-hodinového vstupu Vám poskytneme zľavu vo výške 100 % pre ubytovaných hostí.
•

•

•

Aqua & Kids – Bazén s protiprúdom a chrličom, Detský bazén s atrakciami, Whirpool
panorama, Soľný prameň – sedací kúpeľ s morskou soľou, odpočiváreň s panoramatickým
výhľadom, „HNIEZDO“ – oddychové miesto pre zaľúbených
Vital & Sauna – Horúca sauna 90oC, Lesná sauna 60o C, Parná sauna medzi píšťalami,
Bylinková sauna, Infra sauna, Líščia nora, Laconium, Kneippova cesta, Kúpeľ nôh, Panorama
whirlpool, Ľadové vedro, Horské jazierko, Zážitkové sprchové Iglu, Ľadová triešť, Štrková
pláž, Tepidárium s krbom, Dvojpodlažná relax zóna, Vital kútik, Family Saunas pre rodiny s
deťmi
Slnečné SPA – široká ponuka masáží, hydromasáží a procedúr - hradené individuálne,
nezahrnuté v cene vstupu do wellness

Bude pre nás pocta zorganizovať pre Vás
Váš svadobný deň „D“.

Váš osobný tím svadobných plánovačov:
Ján Nosko – zástupca riaditeľa
Tomáš Veverka – manažér prevádzky
Eva Kičová
Ľubomíra Ološtiaková

nosko@partizan.sk,
manazer@partizan.sk,
rezervacie@partizan.sk
rezervacie@partizan.sk

0902892962
048/6308805
048/6308800
048/6308815

Tešíme sa na Vašu návštevu!

HOTEL PARTIZÁN, s. r. o.
Bystrá 108 – Tále
977 65 Brezno

Rezervácie:
Marketing:
Fax:
E-mail:

+ 421 (0) 48 6308 800, 815
+ 421 (0) 48 6308 804
+ 421 (0) 48 6308 823
partizan@partizan.sk
www.partizan.sk

