


Vážený klient,

Vážime si Váš záujem o Hotel FIS***. Bude pre nás potešením prispieť mnohoročnými 
skúsenosťami a individuálnou radou k plánovaniu a organizácii Vášho podujatia.

V náručí tatranskej prírody ideálne situovaná nadčasová legenda - Hotel FIS*** Vám 
ponúka unikátne prostredie pre každú udalosť, ktoré ju originálne podčiarkne.

Hotel FIS*** Štrbské Pleso

Hotel FIS***�|�www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia

K Vodopádom 4028/6�|�059 85 Štrbské Pleso�|�Slovakia

+421 911 119 501�|�event@tmr.sk

Erika Fočárová
Riaditeľka Hotela 

FIS*** Štrbské Pleso
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POPIS HOTELA:

jedinečným umiestnením sa stáva ozajstnou oázou pre 
športovcov hľadajúcich tie najlepšie podmienky pre kvalitný 
tréning, ako aj pre ľudí túžiacich po dokonalom relaxe 

KATEGÓRIA: 3*

HISTÓRIA:
Vrcholom športových podujatí Štrbského Plesa boli 

Pri príležitosti tohto podujatia bol vybudovaný Areál 

profesor Eugen Kramár a popredná osobnosť slovenskej 
architektúry Ján Šprlák.

POLOHA:
Hotel FIS*** je situovaný na Štrbskom Plese pod vrcholmi 

Odmenou za to vám bude absolútna blízkosť lyžiarskeho 
strediska (len 50 
športových podujatí.

Hotel FIS*** sa nachádza 20 minút autom od popradského 

NADMORSKÁ VÝŠKA: 

POČET IZIEB: 63 v hoteli + 15 v Bungalovoch 
3 izby Single, 20 izieb Economy Twin, 27 izieb Štandard 
Double, 10 Rodinných izieb, 1 Rodinná izba LUX, 
2 dvojspálňová rodinná izba , 15 izieb v Bungalovoch 
FIS Economy (157 lôžok + 85 prístelok)

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 2

POČET REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ: 2

KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: 40 miest

CHECK-IN: od 14.00 hod.

CHECK-OUT: do 10.00 hod.

LATE CHECK-OUT: do 12.00 hod., 
poplatok 8,33 € bez DPH / 10,00 € s DPH/izba

HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENUINFORMÁCIE O HOTELI



Izba SINGLE
Vychutnajte si oddych na Štrbskom Plese vo vynovenej jednolôžkovej 
izbe. Dispozične menšia izba je ideálnou voľbou pre aktívny relax. 
Single izba ponúka výhľad z balkóna a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím 
kútom.
Počet izieb: 3

Izba ŠTANDARD DOUBLE
Vynovené dvojlôžkové izby s  manželskou posteľou. Väčšina izieb 
ponúka možnosť jednej prístelky a výhľad z balkóna.
Počet izieb: 27

Izba ECONOMY TWIN
Vynovené izby Economy Twin sú pre turistiku ako stvorené. Menšie 
útulné izby s  2 samostatnými lôžkami sú ideálne na aktívny relax. 
Väčšina z izieb ponúka aj výhľad z balkóna. Každá z izieb má vlastnú 
kúpeľňu so sprchovacím kútom.
Počet izieb: 20
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DVOJSPÁLŇOVÁ RODINNÁ IZBA

Počet izieb: 2

RODINNÁ IZBA LUX
Moderne zrekonštruovaná izba pre ešte väčšie pohodlie hostí s pohodlným gaučom, 
masívnym nábytkom, balkónom a chladničkou a rýchlovarnou kanvicou.
Počet izieb: 1

Bungalovy FIS ECONOMY

Počet izieb: 15

RODINNÁ IZBA

 

Počet izieb: 10
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nachádza manželská posteľ s pohodlným gaučom, chladničkou a rýchlovarnou
kanvicou. Niektoré izby ponúkajú aj výhľad z balkóna.

Dvojspálňové rodinné izby s dvoma samostatnými izbami sú ideálne pre rodiny a 
skupiny, ktoré si chcú počas dovolenky v Tatrách dopriať maximálne súkromie. 
Veľkorysý priestor izieb ponúka ubytovanie v 2 izbách s veľkou manželskou 
posteľou, úložným priestorom, chladničkou a rýchlovarnou kanvicou. Čarovný 
horský výhľad a ubytovanie priamo v centre celoročného strediska Štrbské Pleso 
je zárukou vašej spokojnosti počas celého pobytu.

Samostatne stojace bungalovy sa nachádzajú približne 70 metrov od Hotela FIS*** 
Ide o dvoj- až trojmiestne murované chatky s turistickým štandardom ubytovania 
pre nenáročných hostí. Vo všetkých bungalovoch je možnosť umiestnenia 
prístelky. Počas pobytu máte k dispozícii spálňu s manželskou posteľou, obývačku 
s posedením a satelitnou TV, vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, rýchlo-
varnou kanvicou a  úložný priestor. Bungalovy FIS predstavujú samostatnú ubyto-
vaciu časť turistického charakteru.



REŠTAURÁCIA

Otváracie hodiny: prispôsobíme požiadavkám klienta
Kapacita reštaurácie: 62 osôb

TERASA REŠTAURÁCIE

Kapacita reštaurácie: 42 osôb

tatranskej prírode.
Otváracie hodiny: 10.30 - 21.30 hod.
Kapacita: 90 osôb
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WELLNESS-SPA CENTRUMKONFERENČNÉ PRIESTORYGASTRONÓMIA FITNESS CENTRUM

Svetlom zaliata reštaurácia s terasou je ideálnym miestom na povzbud-
zujúcu rannú kávu. Domáce chute a výhľad vám poskytnú energiu a 
naštartujú vás na dobrodružný deň v horách. Počas dňa reštaurácia 
ožíva štrnganím príborov počas obedov či večerí podávaných formou 
bufetových stolov. Športovým klubom radi pripravíme špeciálnu stravu 
prispôsobenú tréningovému programu.

Otváracie hodiny: rovnaké ako reštaurácia, priestor je spojený s 
reštauráciou, prípadne podľa dohody 



KONFERENČNÉ PRIESTORY
Preneste svoje firemné podujatie priamo pod tatranské štíty do legendárneho ski in & ski out hotela s jedinečnou polohou priamo 
v športovom areáli. Kombinácia horskej atmosféry, okolitých aktivít, telocvične, prírodného wellness centra a profesionálneho 
fitness centra, vytvárajú ideálne podmienky pre akékoľvek indoor a outdoor športové podujatia, firemné hry či stretnutia 
zamerané na aktivity. Interiér salónikov bol kompletne zrekonštruovaný.

Modrý salónik - ladený do príjemnej modrej, sa nachádza v blízkosti baru, kde sa hostia môžu kedykoľvek pokojne občerstviť. 
Jeho kapacita je 80 osôb a je vhodný na školenia, firemné akcie ako aj rodinné oslavy.

Javorový salónik - pomenovaný po farbe javora, ktorá v ňom prevláda a navodzuje pohodlnú atmosféru. Jeho kapacita 
je 15 osôb a je vhodný na menšie školenia a rodinné stretnutia.

Rozmery (m) Rozloha (m2) Kino-sedenie Školské sedenie U - sedenie

Modrý salónik 6 x 11 x 2,13 66 80 42 44

Javorový salónik 6 x 6 x 2,87 36 – – 15

KONFERENČNÉ PRIESTORY

JAVOROVÝ SALÓNIKMODRÝ SALÓNIK
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WELLNESS-SPA CENTRUMKONFERENČNÉ PRIESTORYGASTRONÓMIA FITNESS CENTRUMKONFERENČNÉ PRIESTORY



HOTELOVÉ IZBY

KONFERENČNÉ PRIESTORY WELLNESS-SPA CENTRUM

BREAKS & MENUHOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENUINFORMÁCIE O HOTELI

WELLNESS-SPA CENTRUMKONFERENČNÉ PRIESTORYGASTRONÓMIA FITNESS CENTRUM

CENNÍK KONFERENČNÝCH PRIESTOROV

CENNÍK DOPLNKOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Sála Kapacita Poldenný prenájom 
(do 4 hodín) Celodenný prenájom

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Modrý salónik 80 125,00 € 150,00 € 250,00 € 300,00 €

Javorový salónik 15 75,00 € 90,00 € 150,00 € 180,00 €

V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom dataprojektoru, 
premietacieho plátna, 1 ks flipchartu, fixy a predlžovacie káble.

Druh vybavenia Prenájom
bez DPH s DPH

Flipchart od 12,50 € od 15,00 €

Premietacie plátno od 20,83 € od 25,00 €

Whiteboard od 12,50 € od 15,00 €

Projektor od 58,33 € od 70,00 €

Ozvučenie od 41,67 € od 50,00 €

Mikrofón od 25,00 € od 30,00 €

Wifi (bezdrôtové pripojenie) v cene prenájmu

Tlačenie z PC - A4 strana/ Kopírovanie  0,15 €0,125 €



NATURAL WELLNESS & SPA
Nespočetné tatranské poklady – nedotknutá príroda, 
roztopený ľad, krištáľovo čistý vzduch je ideálne prostredie 

wellness hotela Fis výnimočným. Nechajte sa rozmaznávať 
Natural Wellness & 
zostavené podľa ročného obdobia.
Wellness centrum disponuje nasledovnými možnosťami 
relaxu: Fínska sauna
Parná sauna Infrasauna, Vírivka, 
Tepidárium Masážne miestnosti.
Otváracie hodiny: Piatok a sobota: 14.00* - 21.00 hod. 
 Nedeľa - štvrtok 14.00* - 20.00 hod. 
 (*13.00 hod. s kartou Gopass)

WELLNESS VSTUP bez DPH s DPH
Dospelí 120 min 12,50 € 15,00 €
Deti do 12 r. 120 min 8,33 € 10,00 €
Prenájom 60 min 125,00 € 150,00 €

ŠPECIÁLNE MASÁŽE bez DPH s DPH
Hĺbková
masáž chrbta 25 min 21,67  € 26,00 €

Medová detoxikačná
masáž

 25 min 20,83 € 25,00 €

  

   

PROCEDÚRY bez DPH s DPH

Klasická masáž
25 min 20,83  € 25,00 €
55 min 35,83 € 43,00 €

Športová masáž
25 min 21,67 € 26,00 €
55 min 37,50 € 45,00 €

Medová Aromatera- 
peutická masáž 25 min 20,83 € 25,00 €

Masáž olejom  
z liečivých bylín 50 min 35,83 € 43,00 €
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WELLNESS-SPA CENTRUMKONFERENČNÉ PRIESTORYGASTRONÓMIA FITNESS CENTRUM



FITNESS CENTRUM

hotel svojim hosťom profesionálne športové vybavenie. Fitness 
centrum je zariadené profesionálnymi posilňovacími prístrojmi 

 m.
Otváracie hodiny: 
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WELLNESS-SPA CENTRUMKONFERENČNÉ PRIESTORYGASTRONÓMIA FITNESS CENTRUM



Cena 13,00 €/osoba s DPH
11,82 €/osoba bez DPH

  

 

 
 

Cena 15,00 €/osoba s DPH
13,64 €/osoba bez DPH

 

 
 

 
 

COFFEE BREAK 2
Cena 10,00 €/osoba s DPH

9,09 €/osoba bez DPH

  

 
  

 

COFFEE BREAK 1
Cena 8,00 €/osoba s DPH

7,27 €/osoba bez DPH

  

  

 
Ceny sú kalkulované pri minimálnom počte 10 osôb.  
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BUFETOVÉ MENUCOFFEE BREAK SERVÍROVANÉ MENU

COFFEE BREAK 4COFFEE BREAK 3

0,2 l  teplý nápoj
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)

Voda v džbánoch
35 g Kanapka – mix dvoch druhov

30 g  Bábovka

0,2 l  teplý nápoj 
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s  citrónom) 

Voda v džbánoch
50 g Sušená šunka, zelenina, opekané pečivo

70 g Chlebík so šunkou, syrom a cherry paradajkou

0,2 l teplý nápoj 
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s  citrónom)

Voda v džbánoch
75 g Toast so zeleninovou salsou a syrom Grana Padano

25 g Croissant

0,2 l teplý nápoj 
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)

Voda v džbánoch
50 g Zapekaný toast so šunkou, šampiňónmi, syrom a zeleninou

60 g Maková štrúdľa z lístkového cesta
50 g Filetované čerstvé ovocie



BUFET 2
Cena 32,00 €/osoba s DPH

29,09 €/osoba bez DPH

 

 

 

Výber z bufetového menu na obedy alebo večere možný pre skupiny minimálne 30 osôb:
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BUFETOVÉ MENUCOFFEE BREAK SERVÍROVANÉ MENU

BUFET 1
Cena 28,00 €/osoba s DPH

25,45 €/osoba bez DPH

Polievka
Špenátovo - hráškový krém 

Slepačí vývar s mäsom a domácimi rezancami

Teplé jedlá a prílohy
Bravčové karé so sušenou šunkou a syrom Gorgonzola, 

fritované v panko strúhanke
Mladé farmárske kurča pečené s bylinkovou soľou
Hovädzia nožina dusená so slaninou a glazovanou 

šalotkou
Bulgur s brunoise zeleninou a pečený fenikel

 Varené zemiaky s maslom 
Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet– výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix, ovocie

Polievka
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami a zeleninou

Tradičná kapustnica s údeným mäsom, hríbmi a klobásou

Teplé jedlá a prílohy
 Vyprážaný rezeň z morčacích pŕs v obale

z kukuričných lupienkov  
Bravčová sviečková sous-vide s ratatouille zeleninou 

Grilovaný losos na hráškovom pyré
Cuketové karí s cícerom a cherry paradajkami

Opekané zemiaky 
Petržlenová ryža 

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix, ovocie



BUFET 3 BUFET 4
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BUFETOVÉ MENUCOFFEE BREAK SERVÍROVANÉ MENU

Polievka
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom 
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 

Teplé jedlá a prílohy
Morčacie prsia na kukuričnom pyré s nakladanou šalotkou

Špikované jelenie stehno podávané s omáčkou
z lesných plodov

Filet mignon z bravčovej sviečkovice, ochutený
dijonskou horčicou a tymianom

Tekvicovo hubové rizoto s cherry paradajkami
a parmezánom

Zemiakové šúľance plnené makom, maslo, cukor
Opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou 

Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix , ovocie

Polievka
Hubová krémová s opečeným chlebom a kvakou

Slepačí vývar s mäsom a domácimi rezancami 

Teplé jedlá a prílohy
Grilovaný zubáč na červenej šošovici s koriandrom

Konfitované bravčové líčka s chuťou pečeného cesnaku
Pečené kačacie prsia/ pyré z červenej repy s jablkom

Vyprážané kuracie rezne v sezamovom obale
Šafranové rizoto s marinovaným grilovaným tofu syrom

Zemiakové knedličky plnené ovocím, s tvarohovým 
posypom a maslom

Opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou 
Viedenská knedľa

Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
Koláčiky mix, ovocie

Cena 33,00 €/osoba s DPH
30,00 €/osoba bez DPH

Cena 36,00 €/osoba s DPH
32,72 €/osoba bez DPH
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BUFETOVÉ MENUCOFFEE BREAK SERVÍROVANÉ MENU

MENU 3
Cena 25,00 €/osoba s DPH

22,72 €/osoba bez DPH

 

MENU 4
Cena 40,00 €/osoba s DPH

36,36 €/osoba bez DPH

 

 
 

70 g Karfiolový kus-kus, mrkvové pyré, losos 

0,25l Tradičný boršč so smotanou

150 g Zubáč na grile s kôprovou omáčkou , 

marinovaný kaleráb, zemiaky s pažitkou

100 g Domáci lievanec s karamelovou 

omáčkou 

70 g Tartar z lososa s mangom a wasabi

0,25l Polievka z červenej šošovice

s kokosovým mliekom a koriandrom

150 g Hovädzí steak s karamelizovanou 

figou / zemiakový gratin / malá zelenina

100 g Sacherova torta

MENU 1
Cena 22,00 €/osoba s DPH

20,00 €/osoba bez DPH

 

MENU 2
Cena 22,00 €/osoba s DPH

20,00 €/osoba bez DPH

 

 
 

0,25l Hubová krémová polievka

150 g Kuracie prsia supreme pečené

pri nízkej teplote, šalviové maslo,

restovaná zelenina, zemiakové pyré

100 g Palacinka plnená  tvarohovou plnkou

a hrozienkami 

0,25l Slepačia polievka s mäsom

a rezancami

150 g Steak z bravčového chrbta, pučené 

zemiaky, restovaný čerstvý kel na slanine      

100 g Zemiakové knedličky plnené  

ovocím, maslo, cukor, mak

Servírované menu
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LOMNICKÝ ŠTÍT

zážitkom.

ŠTRBSKÉ PLESO

priezračnej hladine Štrbského plesa. Okrem krásne zasneženej scenérie vám tu 

bežky či nordic walking.

SPIŠSKÝ HRAD

• teambuildingové aktivity (zábavno -súťažný teambuilding, zážitkový 

• 
• 
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