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Vážený klient,

veľmi si ceníme Váš záujem o kongresové služby, ktoré ponúka Hotel 
Galeria Thermal**** Bešeňová. Na jednom mieste nájdete moderné 
kongresové centrum, komfortné ubytovanie, wellness aj reštaurácie.

Spoznajte silu geotermálnej vody a  načerpajte stratenú energiu 
v náručí čarokrásnej prírody Liptova. Vaša konferencia, teambuilding 
alebo rodinné stretnutie sa stanú neopakovateľnou udalosťou. Areál 
leží na území regiónu Liptov v kúpeľnej dedinke Bešeňová, 10 km od 
Ružomberka.

Je pre nás výzvou realizovať Vaše individuálne predstavy a  Vašej 
výnimočnej udalosti sa venujeme s prirodzeným zmyslom pre detail.

Podstatou úspešnej konferencie alebo rokovania je jej výborná 
organizácia a  zaistenie, ktoré Vám vieme kedykoľvek poskytnúť 
a zabezpečiť.

Hotel Galeria Thermal**** | www.galeriathermal.sk
03483 Bešeňová 136 | Slovakia | +421 44 4307 700 | event@tmr.sk

Hotel Galeria Thermal****
Bešeňová
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INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Objavte GALÉRIU ZDRAVIA A RELAXU v srdci Liptova 
s top starostlivosťou o vás, našich klientov. Nový 
4-hviezdičkový hotel Galeria Thermal Bešeňová**** 
vyrástol priamo v areáli rezortu Bešeňová, aby sa 
postaral o dokonalý oddych vášho tela, duše i mysle!

Hotel svojim hosťom okrem individuálneho a  VIP 
prístupu, ponúka privátny prístup k 3 vonkajším bazénom 
s  blahodarnou termálnou vodou priamo z  izieb hotela, 
súkromné jacuzzi pre dvoch vo vybraných izbách, ponuku 
chutného lokálneho občerstvenia v  cene ubytovania vo 
Fresh zóne ako i ďalšie benefity a služby pre Váš maximálny 
relax. Moderný dizajn interiéru je doplnený nadčasovým 
travertínom, ktorý je úzko prepojený s  kúpeľnou obcou 
Bešeňová. Exkluzívne spojenie skla, zvýšených stropov 
a veľkých okien vám prinesú galériu jedinečných výhľadov 
na Chopok, panorámu Nízkych Tatier, Chočské vrchy 
a okolitú krajinu Bešeňovej.

KATEGÓRIA:
4*

POLOHA:
Ideálna poloha, vynikajúca dopravná dostupnosť 
a  komplexné služby na jednom mieste robia z  rezortu 
ideálne miesto pre organizovanie všetkých typov firemných 
a  teambuildingových podujatí. 2 km od diaľnice D1  – 
Ivachnová, 10 km od Ružomberka, 15 km od Liptovského 
Mikuláša 66 km od letiska Poprad – Tatry, 190 km od letiska 
Košice, 270 km od Bratislavy

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ:
3 kongresové sály

POČET IZIEB:
45 izieb z  toho 3x apartmán, 9x izba Thermal exclusive, 
6x izba Galéria, 27 x izba Thermal

POČET REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ:
1x hotelová reštaurácia Culinaria, 2x reštaurácia v  areáli 
vodného parku – Giovanni a Bistro

CHECK-IN: 14:00

CHECK-OUT: 10:00



INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

IZBA GALÉRIA
Doprajte si niečo skutočne výnimočné! Ozvláštnite váš pobyt plný zdravia a relaxu 
exkluzívnym výhľadom na dominantu Nízkych Tatier – na Chopok, a to priamo zo 
súkromnej jacuzzi pre dve osoby, umiestnenou pri presklenej stene vašej izby. Tieto 
dvojlôžkové izby sú umiestnené na druhom a treťom poschodí, čo vám garantuje 
galériu najkrajších výhľadov! Počas pobytu v izbe Galéria sa jednoducho cez hotel 
dostanete aj k súkromným bazénom s termálnou vodou, ktorá priaznivo pôsobí na 
pohybové a dýchacie ústrojenstvo.
Počet izieb: 6

IZBA THERMAL
Objavte priestor plný dokonalého pohodlia s nádherným výhľadom. Svetlé izby so 
zvýšeným stropom a výhľadom na areál, Chopok i okolitú prírodu sú ako stvorené 
pre váš romantický pobyt či dovolenku s deťmi. Izby majú vlastný balkón a niektoré 
z  izieb ponúkajú aj možnosť prepojenia 2 susediacich izieb, vďaka čomu vzniká 
veľkorysý priestor pre rodiny a skupiny hľadajúce súkromie. Dúšok zdravia si môžete 
dopriať počas relaxu v privátnych bazénoch s termálnou vodou.
Počet izieb: 27

IZBA THERMAL EXCLUSIVE
Vykročte z  izby priamo do privátnych bazénov! To je len jedna z  výhod, ktoré 
poskytujú izby Thermal Exclusive ubytovaným hosťom. Dvojlôžkové izby sa 
nachádzajú na prízemí hotela, vďaka čomu máte k  dispozícii vlastnú terasu 
s priamym prístupom do bazénov s geotermálnou vodou. Rozloha izieb umožňuje 
umiestnenie až 2 prísteliek.
Počet izieb: 9

APARTMÁN
Vstúpte do vašej vlastnej galérie relaxu, ktorá vám poskytne dostatok priestoru 
na meditáciu a  vytrhne vás zo sveta každodennej rutiny. Nechajte sa obklopiť 
prírodou a najkrajšími výhľadmi na Liptov. Svetlé dvojlôžkové apartmány ponúkajú 
vďaka svojmu veľkorysému priestoru možnosť umiestnenia prístelky. Z hotela máte 
jednoduchý prístup k súkromným bazénom s blahodarnou termálnou vodou.
Počet izieb: 3



REŠTAURÁCIA CULINARIA
Svojou priestrannou rozlohou poskytuje možnosť realizácie večerných podujatí. Reštaurácia 
je situovaná priamo pod rokovacími priestormi. Kapacita reštaurácie je 170 miest. Súčasťou 
reštaurácie je aj privátny salónik pre 30 hostí, kde si môžete s Vašimi partnermi nerušene 
vychutnávať kulinárske umenia nášho šéfkuchára.

REŠTAURÁCIA GIOVANNI
Reštaurácia v areáli Vodného parku Bešeňová, ktorá ponúka talianske špeciality – pizza, 
pasta, šaláty. Kapacita reštaurácie: 122 miest + 86 miest terasa

PRIVÁTNA TERMÁLNA ZÓNA
Vďaka jednoduchému prístupu cez hotel vás čakajú za dverami vašej izby 3 privátne 
bazény s geotermálnou vodou v rozlohe 380 m2. Relaxačné bazény s teplotou vody od 
30 do 38 °C vám zaručia oddych v každom počasí a navyše, jedinečné zloženie termálnej 
vody s obsahom lítia bude mať priaznivý vplyv na váš organizmus i duševnú pohodu.

HARMÓNIA WELLNESS & SPA
Jeden z najväčších wellness & spa centier na Slovensku. Exkluzívny saunový svet v Bešeňovej.
• Saunový dóm s  kapacitou až 100 osôb je jednou z  najväčších sáun, kde zažijete tie 

najlepšie saunové rituály. K dispozícii sú pre vás bylinková, soľná, mentolová, suchá fínska 
sauna a rímsky kúpeľ.

• Priestor na ochladzovanie s umelými skalami
• Vynovené interiérové tepidárium, ktoré pozostáva z lôžkovej a lehátkovej časti
• Masážne sprchy
• Ľadopád

RELAX CENTRUM
masáže • procedúry na tvár (masky, čistenie pleti) • parafínový zábal na ruky • fish therappy

ĎALŠIE SLUŽBY HOTELA A VODNÉHO PARKU BEŠEŇOVÁ
wifi (hotel, kongresové priestory, reštaurácie) • concierge služba • predaj šperkov na 
centrálnej recepcii • taxi služba na vyžiadanie

INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU
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KONFERENČNÉ PRIESTORY

HOTELOVÉ IZBY

TECHNICKÉ VYBAVENIE DEKORÁCIA

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

KONFERENČNÉ PRIESTORY
Hľadáte miesto, kde sa dá zlúčiť práca s relaxom a aktívnym 
oddychom? Hotel Bešeňová zabezpečuje unikátne spojenie 
celoročného vodného raja s wellnessom, kvalitných hotelových 
služieb a variabilných konferenčných priestorov. To všetko 
je predpokladom na úspešný priebeh Vášho kongresu, 
konferencie, spoločenského eventu či teambuildingu.
Naše služby predčia Vaše očakávania!

Rozmery 
(m)

Rozloha 
(m2)

Kino 
sedenie*

Školské 
sedenie*

U - sedenie* Prenájom
do 4 hodín**

Celodenný 
prenájom**

Kongresová sála I. 20 x 11,6 255 270 220 54 170 € 300 €

Kongresová sála II. 10 x 8 80 60 50 28 70 € 130 €

Kongresová sála III. 12,5 x 6,5 80 70 40 30 70 € 130 €

Večerný prenájom reštaurácie 300 € —

*pri uvedenom usporiadaní je možné podávať coffee break vo foajé, ktoré sa nachádza pred sálami
**v cene je zahrnuté premietacie plátno a v novej kongresovej sále I. aj ozvučenie.
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KONGRESOVÁ SÁLA I. KONGRESOVÁ SÁLA II.

KONGRESOVÁ SÁLA III.
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TECHNICKÉ VYBAVENIEKONFERENČNÉ PRIESTORY DEKORÁCIA

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

CENNÍK TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Druh vybavenia Poldenný prenájom 
(4 hod.)

Celodenný nájom

Plátno v cene prenájmu v cene prenájmu

Dataprojektor 50 € 70 €

Flipchart + sada papiera + fixy 10 € 10 €

Laserové ukazovátko 2 € 5 €

WiFi (bezdrôtové pripojenie) zadarmo zadarmo

Bezdrôtový mikrofón (1 ks)

Hudobná produkcia (DJ) cena od 350 €

Hudobná produkcia (ľudová hudba) cena od 350 €

Pódium

Tanečný parket

Banketové (okrúhle) stoly, priemer 120 cm 10 €/ks 10 €/ks
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KONFERENČNÉ PRIESTORY TECHNICKÉ VYBAVENIE DEKORÁCIA

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

CENNÍK DEKORÁCIE

Druh vybavenia Cena za ks

Menovky 0,50 €

Menu 3,00 €

Navigácia 1,00 €

Zasadací poriadok 10,00 €

Návleky na stoličky farba: slonová kosť 3,00 €

Kvetinové aranžmá na hlavný stôl od 30,00 €
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COFFEE BREAK

HOTELOVÉ IZBY

BUFET MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

COFFEE BREAK 4
Cena 6,50 €/osoba

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

75 g Syrové korbáče
100 g Moravský koláč

25 g Kanapka so škvarkovou 
pomazánkou*

COFFEE BREAK 5
Cena 8,00 €/osoba

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

0,33 l Minerálka
25 g Kanapka s údeným lososom*
25 g Kanapka z tmavého chleba 

s hruškou a ricottou*
100 g Toast s moravským údeným 

mäsom, horčicovou penou a čerstvou 
zeleninou

50 g Čokoládový muffin

COFFEE BREAK 6
Cena 8,00 €/osoba

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

0,33 l Minerálka
25 g Kanapka s bylinkovým tvarohom 

a prosciuttom*
25 g Kanapka s nivovou penou 

a vlašskými orechmi*
100 g Palacinky plnené bylinkovou 

ricottou a rukolou
50 g Čokoládový muffin

COFFEE BREAK 1
Cena 4,50 €/osoba

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

70 g Obložený chlebík 
(šunkový, salámový, syrový)
50 g Sladké čajové pečivo

COFFEE BREAK 2
Cena 4,50 €/osoba

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

100 g Štrúdľa (jablková, višnovo
maková, tvarohová)

50 g Škvarkový pagáč

COFFEE BREAK 3
Cena 6,50 €/osoba

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

75 g Croissant caprese
100 g Štrúdľa (jablková, višnovo

maková, tvarohová)
50 g Slaninovo syrový slimák

minimálny počet 10 osôb
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COFFEE BREAK FIT

HOTELOVÉ IZBY

BUFET MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

COFFEE BREAK FIT 1
Cena 9,90 €/osoba

7 g Káva strojová
0,33 l Minerálka rajec

70 g Tvaroh s cereáliami
50 g selekcia orechov a semiačok

75 g Strukovinový šalát s mungo klíčkami
150 g Filetované ovocie

* možnosť zámeny kanapiek v balíčkoch za nižšie uvedené druhy:
25 g kanapka s horčicovou penou a čabajkou
25 g kanapka s tuniakovou penou
25 g kanapka s bryndzovou penou
25 g kanapka so škvarkovou nátierkou
25 g kanapka s avokádovým guacamole

25 g kanapka z tmavého chleba so syrom a hroznom
25 g kanapka s cherry mozzarellou a paradajkou
25 g kanapka s nivovou penou a vlašskými orechmi
25 g kanapka z tmavého chleba s hruškou a ricottou

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

0,2 l Džús (mix) 1,60 €
0,33 l Minerálka 1,50 €
0,25 l Domáce limonády (Gino limo, berry limo, limetkovo ‑mätová, grepová s mätou, uhorková s bazalkou) 1,60 €
1 l Domáce limonády (Gino limo, berry limo, limetkovo ‑mätová, grepová s mätou, uhorková s bazalkou) 6,00 €
1 l Voda s citrónom 1,00 €
500 g Ovocie čerstvé (ovocný šalát) 5,00 €
500 g Filetované ovocie 6,50 €

COFFEE BREAK FIT 2
Cena 10,90 €/osoba

7 g Káva strojová
0,33 l Minerálka rajec

140 g Ovčí alebo kozí jogurt
50 g Selekcia sušeného ovocia a orechov

150 g Ovocný šalát
75 g Miešaný listový šalát s mangom

*v prípade záujmu o strojovú kávu cena je 1,80 €/osoba



BUFET 2
Cena 15,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Kanapky s nivovou penou a orechmi

POLIEVKA
0,25 l Zemiaková krémová polievka s hubami

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie prsia v bylinkovej omáčke

75 g Moravský vrabec s dusenou kapustou
75 g Hovädzí Stroganov

50 g Palacinky s višňovou náplňou

PRÍLOHY
75 g Kysnutá knedľa

75 g Dusená ryža
100 g Miešaný zeleninový šalát

50 g Miešaný listový šalát s mangom

DEZERT
70 g Podľa dennej ponuky

BUFET 1
Cena 15,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Kanapky s medovohorčicovým mousem 

a klobásou Čabajkou

POLIEVKA
0,25 l Slepačí vývar s rezancami

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie rezníky v corn flackoch

75 g Bravčová krkovička s fazuľovými strukmi
75 g Hovädzia viedenská roštenka

150 g Grilovaná zelenina so syrom Halloumi

PRÍLOHY
100 g Opekané zemiaky s rozmarínom

100 g Dusená ryža
50 g Miešaný zeleninový šalát s feta syrom

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
70 g Podľa dennej ponuky

INFORMÁCIE O HOTELI

COFFEE BREAK

HOTELOVÉ IZBY

BUFET MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Minimálny počet 30 osôb
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COFFEE BREAK

HOTELOVÉ IZBY

BUFET MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Minimálny počet 30 osôb

BUFET 3
Cena 17,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Selekcia domácich a zahraničných mäsových 

a syrových výrobkov

POLIEVKA
0,25 l Slepačí vývar s rezancami

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie prsia s bylinkovou krustou

75 g Bravčová panenka s hríbovosmotanovou omáčkou
75 g Hovädzie dusené plátky s brusnicami

150 g Domáce cestoviny so zeleninou a feta syrom
50 g Palacinky s višňovou náplňou

PRÍLOHY
100 g Opekané baby zemiaky v šupke s rozmarínom

75 g Dusená ryža
100 g Miešaný zeleninový šalát s granátovým jablkom

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
70 g Podľa dennej ponuky

BUFET 4
Cena 17,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Bryndzová pomazánka podávaná na toaste 

s červenou cibuľkou, pažítkou

POLIEVKA
0,33 l Šošovicová s údeným mäsom

TEPLÝ BUFET
75 g Mini kuracie rezne obaľované v sezame

75 g Hovädzí guláš s brusnicami
100 g Strapačky s kyslou kapustou

75 g Bravčová panenka v slaninovom kabátiku
100 g Grilovaná cuketa s couscous

PRÍLOHY
70 g Opekané sedliacke zemiaky
100 g Domáca žemľová knedľa

50 g Pečivo
70 g Zeleninový šalát

DEZERTY
70 g Podľa dennej ponuky
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COFFEE BREAK

HOTELOVÉ IZBY

BUFET MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Minimálny počet 30 osôb

BUFET 5
Cena 20,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Caprese mozzarella s paradajkami

POLIEVKA
0,25 l Liptovská kapustnica s klobáskou

0,25 l Hovädzí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami

TEPLÝ BUFET
100 g Pečené kuracie stehienka

75 g Morčacia roláda plnená sušeným ovocím
75 g Bravčové rezníky

75 g Hovädzí guláš na čiernom pive
150 g Domáce cestoviny Aglio e Olio

100 g Ratatouille zelenina

PRÍLOHY
100 g Opekané baby zemiaky v šupke s rozmarínom

100 g Dusená ryža
50 g Pečivo

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
70 g Podľa dennej ponuky

BUFET 6
Cena 20,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
75 g Grilovaná marinovaná zelenina

POLIEVKA
0,25 l Hovädzí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami

0,25 l Špenátová krémová polievka s krutónmi

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie prsia plnené mozzarellou
75 g Morčacie prsia v bylinkovej kruste

100 g Bravčové stehno pečené s hríbovosmotanovou
omáčkou

75 g Hovädzia filé na brusnicovej omáčke
150 g Domáce cestoviny Pomodoro

100 g Zeleninové Lasagne

PRÍLOHY
100 g Americké zemiaky

100 g Dusená ryža
50 g Anglická zelenina

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
70 g Podľa dennej ponuky
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COFFEE BREAK

HOTELOVÉ IZBY

BUFET MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Minimálny počet 30 osôb

BUFET 7
Cena 25,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Kozí syr s pečenou paprikou

POLIEVKA
0,25 l Krémová brokolicová polievka

0,25 l Francúzska cibulačka so syrom a krutónmi

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie steaky na medovej špargli

75 g Filet zo zubáča na bylinkovom masle
75 g Bravčová panenka v slanine

75 g Hovädzia roštenka na ragú z koreňovej zeleniny
100 g Zemiakové šúľance s medom a orechmi

70 g Vyprážaný Camembert

PRÍLOHY
100 g Opekané zemiaky s rozmarínom

100 g Dusená ryža
50 g Anglická zelenina

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
75 g Podľa dennej ponuky

BUFET 8
Cena 25,00 €/osoba

STUDENÝ BUFET
50 g Pečeňová paštéta s mandľami

POLIEVKA
0,25 l Jemný tekvicový krém

0,25 l Hovädzie consommé s celestínskymi rezancami

TEPLÝ BUFET
100 g Kuracie prsia plnené sušeným ovocím

75 g Tilapia v bylinkovej kruste
75 g Bravčová panenka plnená ricottou a olivami

75 g Kačacie konfitované prsia s hruškovým chutney
150 g Grilovaná zelenina s marinovaným tofu syrom

100 g Špenátovosmotanové gnocchi

PRÍLOHY
100 g Sedliacke zemiaky so slaninou a cibuľou

100 g Dusená ryža
75 g Zemiakové pyré

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
75 g Podľa dennej ponuky
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MENU 1 (3 chody)
Cena 12,00 €/osoba

POLIEVKA
0,25 l Hovädzí vývar so zeleninou a rezancami

0,25 l Fazuľová polievka s údeným mäsom
0,25 l Brokolicový krém s chlebovými krutónmi

0,25 l Minestrone

HLAVNÉ JEDLÁ
150 g/150 g Kuracie prsia s bylinkovou omáčkou a dusenou 

ryžou
150 g/150 g Bravčové kocky na smotane 

s maslovými haluškami
150 g/150 g Bravčová krkovička so zelenou fazuľkou 

v slanine a zemiakovým pyré
150 g/150 g Kuracie medajlónky zapečené so šunkou 

a syrom, opekané zemiaky
350 g Domáce cestoviny all’Arrabiata

350 g Domáce cestoviny Aglio olio e peperonico

DEZERT
Podľa ponuky

MENU 2 (4 chody)
Cena 15,00 €/osoba

PREDJEDLO
80 g Carpaccio z marinovanej cvikly s vlašskými orechmi

80 g Tatarák z paradajok s červenou cibuľkou  
a pórovými výhonkami

80 g Bruschetta Toscana

POLIEVKY
0,25 l Jemný tekvicový krém so zázvorom a mliečnou penou

0,25 l Hovädzie consommé s celestínskymi rezancami, 
zeleninou a mäsom

0,25 l Krémová špenátová polievka s krutónmi
0,25 l Tradičná kapustnica s údeným mäsom a hubami

HLAVNÉ JEDLÁ
150 g/150 g Bravčová panenka s chutney  
z červenej cibule s opekanými zemiakmi

350 g Cviklové risotto s kúskami kuracieho mäsa,  
cuketou a syrom pecorino

150 g/150 g Filet zo zubáča podávaný  
s pečenou sezónnou zeleninou

150 g/150 g Grilovaný Flank steak podávaný s gril. zeleninou

DEZERT
Podľa ponuky

COFFEE BREAK BUFET MENU

PONUKA DEZERTOV

100 g Šúľance s makom/orechmi
100 g Slivkové pirohy s maslom
100 g Makovovišňová štrúdľa

60 g Jahodový rez
70 g Francúzsky jablčník

60 g Punčový rez

60 g Medový rez s orechmi
60 g Čokoládový rez

60 g Domáci tvarohový koláč
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MENU 3 (4 chody)
Cena 20,00 €/osoba

PREDJEDLO
80 g Pečeňová paštéta s pečenou ciabattou
80 g Anglický roastbeef na šaláte waldorf

80 g Tatarák z údeného lososa s uhorkou a toastom

POLIEVKA
0,25 l Hovädzie consommé s pečeňovými haluškami

0,25 l Kuriatkový krém so smaženým hráškom
0,25 l Bryndzový demikát s opečeným chlebom

HLAVNÉ JEDLÁ
150 g/150 g Bravčová panenka plnená ricottou, rukolou 

a olivami podávaná s hríbovými gnocchi
150 g/150 g Grilovaný losos s holandskou omáčkou 

a varenými zemiakmi
150 g/150 g Grilovaný Rump steak podávaný 

s petržlenovým pyré
200 g/150 g Grilované kačacie prsia, pyré z červenej 

kapusty, zemiakové šúľance.

DEZERT
Podľa ponuky

PONUKA DEZERTOV

100 g Šúľance s makom/orechmi
100 g Slivkové pirohy s maslom
100 g Makovovišňová štrúdľa

60 g Jahodový rez
70 g Francúzsky jablčník

60 g Punčový rez

60 g Medový rez s orechmi
60 g Čokoládový rez

60 g Domáci tvarohový koláč

MENU 4 (4 chody)
Cena 20,00 €/osoba

PREDJEDLO
100 g Restovaná kačacia pečeň 

s cibuľkou a jablkami v zemiakovej lokši
100 g Bryndzová a škvarková pena 

s marinovanou reďkvičkou
100 g Carpaccio z kačacích pŕs s jablkovým chutney

POLIEVKA
0,25 l Silný hovädzí vývar s mäsom a rezancami

0,25 l Liptovská kapustnica s údeným mäsom a hríbmi
0,25 l Bryndzový demikát s opečeným chlebom

HLAVNÉ JEDLÁ
200 g/150 g Konfitované kačacie prsia 
s jablkami a zemiakovými knedličkami
350 g Liptovské strapačky s kapustou

150 g/150 g Pečený bôčik s medom a borievkami 
a opekané zemiaky

DEZERT
Podľa ponuky

COFFEE BREAK BUFET MENU
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COFFEE BREAK BUFET MENU

• Skupina s objednávkou na servírovanú večeru nesmie presiahnuť 80 osôb
• Večera formou bufetu ponúknutá skupinám najmenej 20 osôb
• Záväzná objednávka jedla a nápojov najneskôr 5 dní pred akciou
• V prípade požiadavky na konkrétne nápoje objednať množstvo najneskôr 3 dni pred akciou    
(inak nemôžeme garantovať dostupnosť požadovaného množstva)
• Najneskôr 48 hodín pred začiatkom akcie je možné meniť počet osôb v rozsahu +/ 30%
s aktuálneho počtu účastníkov
• Najneskôr 48 hodín pred začiatkom akcie je potrebné uviesť špeciálne diéty, v opačnom 
prípade nevieme garantovať dostupnosť požadovanej diéty
• Najneskôr 12 hodín pred začiatkom akcie možná zmena počtu osôb v rozsahu +/ 10%
s aktuálneho počtu účastníkov
• Časový posun udalosti hlásiť v daný deň najneskôr 3 hodiny pred začiatkom udalosti, skorší 
začiatok max 1 hodina skôr ako dohodnutý čas. V prípade posunu na neskoršiu hodinu platí tiež 
pravidlo aspoň 3 hodiny pred začiatkom udalosti
• Ukončenie nočnej zábavy najneskôr do 3 hodiny ráno, aby sa reštaurácia stihla pripraviť 
na raňajky a prevádzku na nasledujúci deň.
• Štandardné otváracie hodiny Lobby Baru sú do 23:00, každá hodina otvorenia Lobby Baru 
nad štandardné otváracie hodiny bude účtovaná a to v sadzbe 20,00€/hod.

PRAVIDLÁ MICE F&B
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AQUAPARK, WELLNESS & SPA, RELAX CENTRUM

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

VODNÝ PARK BEŠEŇOVÁ
Načerpajte stratenú energiu priamo v srdci Liptova v celoročných vonkajších a vnútorných 
bazénoch. Spoznajte silu a blahodarne účinky geotermálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 1987 
metrov s teplotou 60,5 °C.
Celoročne ponúka vodný raj 4 vonkajšie termálne bazény, nový relaxačný bazén 
s Cosmopolitan barom a rekreačný bazén s plaveckými dráhami. V aquabare Cosmopolitan 
si môžete vychutnať miešané alko aj nealko nápoje. V  celoročnej prevádzke je rovnako 
bazénová hala, kde nájdete veľký relaxačný bazén s  toboganom, malý relaxačný sedací 
bazén a vírivku Fontána. Počas letnej sezóny je pre vás k dispozícii aj 5 vonkajších bazénov 
s čírou vodou, vrátane plaveckého bazéna s dĺžkou 25 m.
Adrenalínová zóna Vodný park Bešeňová je rozdelená na celoročnú krytú časť, kde sa 
nachádza bazén s vlnobitím, detský bazén s vodným hradom a bazén s vodnými atrakciami. 
Počas letnej sezóny vo vonkajšej časti môžete využívať 220 m dlhú divokú rieku Raft river, 
vodnú zábavu na pulzujúcej guli v bazéne Fun Bubble Pool, či potápanie sa s inštruktorom 
v Diving centre.

HARMÓNIA – WELLNESS & SPA
Sauna je ideálnym miestom na obnovu duševných, telesných síl a prevencie pred chorobami. 
Teplo a inhalácie v saune uvoľňujú každodenné napätie a stres, stuhnuté svalstvo, zlepšujú 
krvný obeh, vyhladzujú pokožku, no najmä celkovo posilňujú imunitný systém.
Je len na vás, či sa rozhodnete pre klasické saunovanie alebo jedinečné denné saunové 
rituály, prípadne noci saunových rituálov, rozhodnite sa či dáte prednosť: saune s bylinkami 
(s  výraznou arómou), soľnej inhalácii (vhodná na dýchacie cesty), výraznej mentolovej 
inhalácii (krásne otvorí póry a následne vyčistí pokožku), alebo suchej fínskej saune (pre 
naštartovanie imunity v kombinácii so studeným kúpeľom)

RELAX CENTRUM
Načerpajte energiu v  Relax centre, ktoré ponúka rôzne druhy masáží (thajské, klasické, 
relaxačné, luxusné) a zábalov. Doplnkovými službami centra sú fish therapy.



INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY

ODPORÚČANÉ AKTIVITY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

HORSKÉ A LYŽIARSKE STREDISKO JASNÁ NÍZKE TATRY
Jasná Nízke Tatry to je 46 km zjazdoviek, 30 vlekov a lanoviek, 11 športových obchodov, 8 
požičovní lyží s lyžiarskou školou a servisom, 15 aprésski barov a reštaurácií. V lete stredisko 
ponúka čistý čerstvý vzduch, relax a možnosť získať kondičku niekoľkými spôsobmi  je 
to jedinečné miesto s  modernými športovými možnosťami pre každého. Nevynechajte 
návštevu panoramatickej reštaurácie Rotunda v  3 apartmánoch s  obrovskou strešnou 
terasou a výhľadom na Horehronie a Západné Tatry.

MUSIC CLUB HAPPY END
Je music club stvorený pre nekonečnú zábavu s  ohromnou kapacitou viac ako 1000 
zábavychtivých ľudí. Exkluzivitu dvojposchodovému priestoru so sklenenými mostíkmi 
dodáva aj samostatný VIP salónik, 3 bary a  dramatické osvetlenie. Špičková aparatúra 
FUNKTION ONE poteší nie len DJov a kapely, ale aj náročné uši užívajúcich si návštevníkov.

HURRICANE FACTORY (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)
Objavili ste netradičný, adrenalínový a predsa bezpečný šport a zábavu pre každého? Príďte 
si vyskúšať pocit voľného pádu v bezpečí simulátora, v pohodlnej výške a za neustáleho 
dozoru profesionálnych inštruktorov.

OBEC VLKOLÍNEC – UNESCO PAMIATKA
Vlkolínec  živá obec, je obývanou obcou so stálymi obyvateľmi a „chalupármi“, majiteľmi 
dreveníc, sezónne prebývajúcimi vo Vlkolínci. Mimoriadne pozoruhodná oáza ľudovej 
architektúry je jednou z najnavštevovanejších slovenských osád, ktorú zapísali v roku 1993 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

ARCHEOSKANZEN HAVRÁNOK
Jedinečné archeologické múzeum v prírode NKP  Havránok nachádzajúci sa nad hladinou 
Liptovskej Mary, len pár kilometrov od Bešeňovej, je magickým miestom, ktoré učarovalo 
mnohým dávnym obyvateľom Liptova ležiaceho na severe Slovenska a  jeho návšteva je 
veľkolepým zážitkom. Havránok predstavuje jedno z  najvýznamnejších archeologických 
nálezísk na Slovensku, ktoré dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove 
v 4. až 1. storočí pred n. l. Môžeme tu obdivovať zrekonštruované obytné stavby, pec na 
vypaľovanie keramiky, obetisko a valy s bránou.
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

EXKLUZÍVNA „NOC ZÁŽITKOVÉHO SAUNOVANIA“
cena od 1.800€ bez DPH s maximálnou kapacitou do 200 osôb
(odporúčame min 20os., max 120os.)

*zmena cien vyhradená na základe špeciálnych požiadaviek

V cene je zahrnuté:

• prenájom saunového sveta Harmónia a Átria na 3,5 hodiny 

  (v čase po prevádzkovej dobe VP)

• 5 jedinečných saunových ceremoniálov

• 7 sáun, tepidárium, saunový dóm a dva bazény v Átriu vodného parku

• Dvaja profesionálni saunamastri

• Peeling workshop – príprava vlastného peelingu a rituál v saune

• Ovocné misy

• Prenájom nového SAUNOVÉHO DÓMU



Hotel Galeria Thermal**** | www.galeriathermal.sk
03483 Bešeňová 136 | Slovakia | +421 44 4307 700 | event@tmr.sk


