Kongresová ponuka
Vážený klient,
veľmi si ceníme a ďakujeme vám, za Váš záujem o služby nášho hotela Hills
prispieť našimi skúsenosťami, pri organizácii vášho výnimočného podujatia.

. Bude pre nás potešením

Nadštandardný a novootvorený hotel Hills
je ideálny nielen pre rodiny s deťmi a páry, ale aj pre biznis
klientelu. Výnimočný hotel vás očarí svojou rodinnou atmosférou a wellness službami priamo v Tatranskej
prírode. Široká ponuka ubytovania v rôznych kategóriách izieb, prírodné interiérové a exteriérové wellness
centrum, vynikajúca gastronómia založená na lokálnych produktoch, konferenčné priestory prispôsobené
najnovším trendom a požiadavkám v oblasti eventov, svadieb a firemných akcií, zaraďujú tento hotel k TOP
hotelom na Slovensku, ktorý si zamilujete.
Široká ponuka konferenčných priestorov je prispôsobená najnovším trendom a požiadavkám v oblasti
eventov, školení, kongresov, svadieb, teambuildingov a firemných akcií. V biznise máme jasný cieľ spokojných klientov.
Hotel Hills ponúka ubytovanie v 69 izbách rôznych kategórii. Izby Standard, Lux, Honeymoon, Mezonetové
apartmány alebo Hills apartmány. Celková kapacita hotela je 138 pevných lôžok, 66 rozkladacích lôžok a 26
prístelok, spolu pre 230 osôb.
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Ponuka ubytovania
Hotel Hills

hotel vo Vysokých Tatrách, Stará Lesná
IZBA STANDARD (dvojlôžkové izby alebo jednolôžkové izby)			

28x

IZBA LUX (dvojlôžkové izby s 2 pevnými lôžkami a rozkladacím gaučom, vhodné hlavne pre rodiny s deťmi. Izby majú spojenú spálňovú a obývaciu)

33x

IZBA HONEYMOON (dvojlôžkové izby s okrúhlou vaňou)			

2x

MEZONETOVÉ APARTMÁNY (dvojpodlažné apartmány pre 2 až 4 osoby)			

4x

HILLS APARTMÁNY (apartmány s oddelenou spálňovou a obývacou časťou pre 2 až 4 osoby)		

2x

Celkový počet izieb				

69x

				

138x

Počet rozkladacích lôžok 			

66x

Počet prístelok

				

26x

Celkový počet osôb (dospelé osoby + deti) 			

230

Celkový počet osôb (dospelé osoby) 			

181

Počet pevných lôžok

HOTEL HILLS

STARÁ LESNÁ

Našou prioritou je priniesť vám nadštandardné služby a rôzne možnosti v oblasti ubytovania,
wellness, gastronómie, zábavy, kongresov a naplniť tak všetky vaše očakávania. Tešíme sa na
vašu návštevu a dúfame, že si u nás nielen oddýchnete, ale zažijete nezabudnuteľné chvíľky
plné výnimočných zážitkov.

IZBY STANDARD
Izby Standard s rozlohou od 18,3m2 do 33,8m2 sú ideálne na ubytovanie pre 2 osoby.
Priestranné a harmonické priestory sú vytvorené z dubového dreva, z prírodných materiálov
a v prírodných farbách. Doprajte si maximálne pohodlie podľa vašich predstáv, útulný a
luxusný interiér zariadený v horskom štýle a v súlade s prírodou. 28 izieb Standard sa
nachádza v hotelovej časti A a C na 1, 2 a 3 poschodí a majú rozličnú dispozíciu. Vyznačujú
sa jedinečným priestorom s rôznym pôdorysom. Na vybraných izbách sú k dispozícii balkóny
a je možné na nich umiestniť detskú postieľku.

IZBY LUX
Vyberte si izbu pre váš vysnívaný rodinný wellness pobyt. Nadčasovo a moderne zriadené
Lux izby sú vhodné hlavne pre rodiny s deťmi. Izby majú spojenú spálňovú a obývaciu časť.
Disponujú dostatočným priestorom pre celú rodinu. 33 izieb Lux sa nachádza v hotelovej
časti A, B a C na 2. a 3. poschodí. Interiér izieb je tvorený z dubového dreva v horskom štýle
s rozlohou od 27m2 – 37m2. Každá izba má rozličnú dispozíciu a je vybavená 2 pevnými
lôžkami (manželskou posteľou) a rozkladacím gaučom alebo prístelkou. Kvalitné matrace
vám zabezpečia kvalitný spánok a dokonalý oddych po náročnom dni. Balkóny sú k
dispozícii na vybraných izbách.

MEZONETOVÉ APARTMÁNY
Dvojpodlažné mezonetové apartmány sú vhodné pre ubytovanie 2 až 4 osôb. S rozmerom
66,45m2 poskytujú vysoký štandard ubytovania, komfort, súkromie a každú spálňu na inom
poschodí s vlastnou kúpeľňou. Všetky 4 mezonetové apartmány sú vybavené klimatizáciou
a zariadené v horskom štýle v súlade s okolitou prírodou. Izby sú vybavené francúzskymi
oknami, bez balkónov, s nádherným výhľadom na Studený potok a okolitú tatranskú
prírodu. Nachádzajú sa v hotelovej časti C na 2. a 3.poschodí. Dostatočný priestor umožňuje
v prípade požiadaviek umiestniť detskú postieľku alebo ďalšiu prístelku.

IZBY HONEYMOON
Naše novomanželské izby sú ako stvorený na prežitie krásneho romantického pobytu
alebo vašich medových týždňov. Doprajte si čarovné okamihy s vašim partnerom v
nádhernej izbe zariadenej v horskom štýle s prírodnými farbami a materiálmi, ktorý odráža
útulnú a ležérnu eleganciu. 2 Honeymoon izby s rozlohou 21,7m2 sa nachádzajú v hotelovej
časti C na 1. poschodí. Súčasťou luxusného vybavenia je vaňa na izbe a francúzske okná s
výhľadom na okolitú prírodu. Sú vhodné pre ubytovanie 2 osôb.

HILLS APARTMÁNY
Dokonalosť v každom detaile nájdete v našich dvoch business apartmánoch. Vhodné sú
pre 2 až 4 osoby, či už pre business klienta alebo pre rodiny s deťmi. S veľkorysou rozlohou
34m2 a 40m2 a jedinečným výhľadom na štíty Vysokých Tatier, patria k výnimočným izbám
v hoteli Hills. Vďaka sofistikovanému a modernému dizajnu, použitiu tradičných prírodných
materiálov vytvárajú apartmány dokonalý priestor na váš pobyt. Nachádzajú sa v hotelovej
časti A na 2. poschodí. V izbe nájdete všetko, čo potrebujete pri svojej pracovnej alebo
súkromnej ceste. Apartmán má samostatnú spálňovú a obývaciu časť pre dostatok
súkromia. Jeden z apartmánov je vybavený veľkou terasou a krbom a druhý balkónom.

CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA
•

Raňajky a večeru vo forme bufetových stolov (bez nápojov)

•

Vstup do Nature Wellness centra (fínska, ceremoniálna, bylinková, eukalyptová a soľná
sauna), zážitkové sprchy, ľadopád, ochladzovací bazén, relaxačná miestnosť s vonkajšou
terasou, exteriérové horské jazierko s vírivkou, relaxačný bazén s atrakciami a oddychovou
zónou, jacuzzi a vodné wellness bary)

•

Bezplatné Wi – Fi pripojenie

•

Strážené parkovisko

•

Set kávy a čaju
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MIESTNY POPLATOK
•

Osoba: 1 €

Kongresové priestory
V HOTELI HILLS
KONGRESOVÁ SÁLA 183m

2

Ak hľadáte v Tatrách reprezentatívne kongresové priestory, Hotel Hills
je ideálnym miestom.
Kombinácia štýlových priestorov a vynikajúcej gastronómie na najvyššej úrovni je zárukou vášho
dokonalého eventu. Niekoľko rokov poskytujeme kvalitné služby v oblasti organizovania úspešných
firemných akcií. Ideálne zázemie a bohaté skúsenosti sú dôkazom množstva eventov ktoré sme
pre klientov zabezpečovali. Overená kvalita, flexibilita v zabezpečovaní služieb, príjemný vyškolený
personál, precíznosť, zodpovednosť a individuálny prístup ku vašej akcii. Jedinečné priestory
umožňujú naplánovať akciu presne podľa vás. V poskytovaní služieb myslíme na každý detail a preto
vaša firemná akcia bude u nás výnimočná.
KONGRESOVÁ SÁLA ponúka možnosť
usporiadania akcie pre 150 osôb. Veľkoryso
riešené priestory s pohodlným sedením
poskytujú dostatok miesta na coffee breaky
a stand – by stoly. Multifunkčný priestor
slúži nielen pre potreby kongresovej
turistiky (prednášky, školenia, porady,
prezentácie, konferencie), ale rovnako aj
pre usporiadanie plesov, svadieb, eventov,
koncertov alebo módnych prehliadok.
•

MIESTNOSŤ

rozmery sály (183m ) : šírka 8,1m x dĺžka
22m a výška 2,7m

KONGRESOVÁ SÁLA I

183 m2

•

elektricky ovládané premietacie plátno
s rozmermi: 2,6m x 1,46m

•

4 x LCD TV

•

variabilný priestor a rôzne možnosti
usporiadania, priestor je bez stĺpov

•

ovládanie techniky v sále je užívateľsky
jednoduché cez dotykový displej

•

mediálne a kontrolné centrum, systém
reprodukujúci prírodné svetlo – bodové,
priestorové a rotujúce svetlá, najnovšia
audiovizuálna technika s individuálnym
ovládaním

•

sála má prístup denného svetla s
možnosťou
zatemnenia
v
prípade
premietania na plátno/obrazovku.

•

klimatizácia

KONGRESOVÁ SÁLA II
TANČIAREŇ

78 m

8,1 x 22

•

rozmery sály (78m2) 7,2m šírka x dĺžka 9,3m
a výška 5,6m

•

elektricky ovládané premietacie plátno s
rozmermi: 4m x 2,5m

•

ozvučovacia a svetelná rampa s
projektorom, bodové, priestorové a
rotujúce svetlá, univerzálny ozvučovací
systém a vizuálne výstupy

•

sála má prístup denného svetla s
možnosťou zatemnenia v prípade
premietania na plátno/obrazovku.

•

klimatizácia

2

ROZLOHA
ELEVÁCIA
/ ŠÍRKA * DĹŽKA/

ROZLOHA

TANEČNÁ SÁLA je výnimočný a dizajnovým
priestorom so svetlíkom na streche v tvare
ihlanu. Ideálne miesto na vašu tanečnú
zábavu, program alebo rôzne koncerty,
skvele oddelí priestor na sedenie a
konzumáciu od zábavnej časti.

x

KINO
SEDENIE

ŠKOLA

BANKET

I SEDENIE

150

80

120

150

U SEDENIE

RAUT

prenájom
poldenný
/ do 4hod

prenájom
celodenný
/ nad 4hod

600 €

1 000 €

400 €

600 €

150
2

7,2 x 9,3

x

60

40

40

60

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH a vrátane audio-vizuálnej techniky podľa dostupnosti.
WWW.HOTELHILLS.SK

Kongresové priestory
V HOTELI HILLS
LOBBY & CAFÉ BAR
Lobby & Café bar s vonkajšou terasou
a krbom je miestom pohody a pokoja s
nezabudnuteľným výhľadom na Vysoké
Tatry a prírodné tatranské jazierko. Príjemné
prostredie vedľa hotelovej recepcie je
stvorené na stretnutia, neformálne posedenie
alebo večery s priateľmi.

BUSINESS SALÓNIK s kapacitou 50 osôb je
ideálnym miestom na obchodné stretnutia,
mítingy, školenia alebo menšie rodinné
oslavy. Štýlovo a moderne zariadený priestor
je vhodný aj pre organizovanie prednášok,
workshopov, promócií, ochutnávok vín
alebo iných akcií podľa vášho želania.
•

rozmery sály (63,76m2) 8,7 m šírka x 7,7 m
dĺžka, výška priestoru od 2,28 m do 3,95 m

•

elektricky ovládané premietacie plátno s
rozmermi: 2,5 m x 1,4 2m

•

sála má prístup denného svetla s
možnosťou
zatemnenia
v
prípade
premietania na plátno/obrazovku.

•

1 x LCD TV

•

klimatizácia

CIGAR & COGNAC BAR
Pre všetkých milovníkov kvalitných rumov,
koňakov a cigár je k dispozícii náš Cigar
& Cognac bar. Svetový výber drinkov tej
najvyššej kvality, ideálne doplní chuť voňavej
cigary. Fajčenie cigár je rituál, ktorému
neodolá žiadny muž. Doprajte si výber z
ponuky koňakov, rumov, alebo vhodnej cigary.
Príjemné prostredie dotvára výnimočná
pánska atmosféra klubu, viktoriánske stĺpy,
vôňa dubového dreva a pohodlných kožených
kresiel s intímnym osvetlením. Vybavenie
salónika dopĺňa knižnica, TV, spoločenské a
kartové hry.

VIP SALÓNIK vedľa hotelovej reštaurácie
je vhodné na menšie rokovania s vašimi
obchodnými
partnermi.
Konferenčný
priestor s veľkým oválnym stolom a
maximálnou kapacitou 25 osôb je vhodný
na organizovanie pracovných stretnutí,
firemných porád, meetingov ale aj
výberových konaní.
•

rozmery (36,49m2) šírka 8,9m x 4,1m dĺžka

•

Klimatizácia

•

LCD TV

•

Flipchart, laserové ukazovadlo, písacie
potreby

ZIMNÁ ZÁHRADA skvele dopĺňa priestory
kongresového centra. Je možné ich využiť
hlavne ako gastronomickú časť na výdaj
stravy počas jednotlivých akcií. Balkónik
zimnej terasy slúži pre fajčiarov.

ROZLOHA

ROZLOHA
ELEVÁCIA
/ ŠÍRKA * DĹŽKA/

rozmery (45,57m2) šírka 11,1 m x 4,36 m dĺžka

•

1 x LCD TV

•

klimatizácia

STAR LOUNGE
Exkluzívna romantika a dokonalý relax v našej
privátnej zóne, akú len tak ľahko nenájdete.
Doprajte si intímnu atmosféru a chvíľky, ktoré
budú patriť iba vám. V našej privátnej spa zóne
nájdete: jacuzzi s výhľadom na štíty Vysokých
Tatier, presklenú fínsku saunu, masážne
sprchy a oddychovú zónu. Či už sa rozhodnete
pre romantiku v pároch, wellness pre rodinu
alebo zábavu s partiou priateľov.

HILLS REŠTAURÁCIA
V našej výnimočnej hotelovej reštaurácii
s vonkajšou letnou terasou a krbom,
pre vás šéfkuchár pripravil menu podľa
súčasných moderných trendov, s použitím
najkvalitnejších ingrediencií, zostavené z
vybraných jedál medzinárodnej ale aj tradičnej
slovenskej kuchyne. Hotelová reštaurácia sa
môže pochváliť svojou exkluzívnou vinotékou,
v ktorej nájdete lahodné vína z celého sveta a
to najlepšie od slovenských vinárov.

MIESTNOSŤ

•

KINO
SEDENIE

ŠKOLA

BANKET

I SEDENIE

U SEDENIE

RAUT

prenájom
poldenný
/ do 4hod

prenájom
celodenný
/ nad 4hod

BUSINESS SALÓNIK

63 m2

8,7 x 7,7

x

50

30

30

50

25

50

300 €

400 €

VIP SALÓNIK

36 m2

8,9 x 4,1

x

30

20

x

20

x

x

200 €

300 €

HILLS REŠTAURÁCIA

x

x

x

100

x

x

100

200 €

300 €

LOBBY & CAFÉ BAR

x

60

50

x

x

x

100 €

250 €

CIGAR & COGNAC BAR

x

x

x

10

x

x

200 €

300 €

ZIMNÁ ZÁHRADA

x

30

x

x

x

x

100 €

250 €

STAR LOUNGE
-PRENÁJOM NA HODINU

x

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

100
50

35 €
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VYBAVENIE HOTELA
A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
HOTEL HILLS
WELLNESS & SPA PROCEDÚRY
•

Nature Wellness centrum (fínska, ceremoniálna, bylinková, eukalyptová a soľná sauna), zážitkové
sprchy, ľadopád, ochladzovací bazén, relaxačná miestnosť s vonkajšou terasou, exteriérové horské
jazierko s vírivkou, relaxačný bazén s atrakciami a oddychovou zónou, jacuzzi a vodné wellness bary)

•

Vip Star Lounge exteriérová privátna zóny s výhľadom na Vysoké Tatry (presklená fínska sauna, jacuzzi,
oddychová terasa)

•

Relaxačno-masážne centrum s ponukou viac ako 20 druhov masáží a spa procedúr
BARY A REŠTAURÁCIE

•

Hills Reštaurácia s terasou, vinotékou a ponukou À la carte menu

•

Lobby & Café bar - hotelový bar s vonkajšou terasou

•

Cigar & Cognac Bar - cigarový salónik s ponukou exkluzívnych rumov a cigár

•

Pool bar - nápojový bar v relaxačnom bazéne

•

Spa bar - nápojový bar pri relaxačnom bazéne

ZÁBAVA A VOĽNÝ ČAS
•

Detský kútik

•

Animačné programy pre deti a dospelých

•

X-BOX

•

Grill House - záhradný grilovací domček

•

Segway

KONGRESOVÉ ODDELENIE
kongres@aquacity.sk
+421 910 802 323
+421 907 833 146

HOTEL HILLS

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

TATRA TRADING INTERNATIONAL, s.r.o.

Stará Lesná 153,
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
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