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Vážený klient,

veľmi si ceníme Váš záujem o Hotel Tri Studničky, adult friendly hotel 
Jasná, obklopený unikátnou horskou scenériou. Je pre nás výzvou 
realizovať Vaše individuálne predstavy a Vašej výnimočnej udalosti 
sa venujeme s prirodzeným zmyslom pre detail. Vychutnajte si oce-
nené sofistikované kulinárstvo hotelovej reštaurácie.

Hotel Tri Studničky

Hotel Tri Studničky**** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia/
Demänovská Dolina 5 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Slovakia
+421 911 119 501 | event@tmr.sk

Fabien Thominet
Manažér Hotela Tri Studničky****
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POPIS HOTELA:
Adult friendly hotel Tri Studničky v  Demänovskej Doline 
predstavuje dokonalú harmóniu architektúry a materiálov 
zasadenú do krásneho prostredia prírody Nízkych Tatier. 
Nevšedný pokoj a pohodlie dopĺňajú hotelové služby, ktoré 
sú prispôsobené dospelej klientele a  práve preto sa náš 
hotel stáva tou správnou voľbou pre páry, kolegov či partiu 
kamarátov.
Vychutnajte si luxus v boutique hoteli vďaka unikátnemu 
spojeniu hrejivého tepla domova, typickej atmosféry 
horskej chaty, hýčkavého komfortu najlepších mestských 
hotelov a jedinečnej kuchyne.

KATEGÓRIA: 4*

POLOHA:
Hotel Tri Studničky sa nachádza v strede medzi mestom 
Liptovský Mikuláš s privádzačom na diaľnicu D1 a horským 
strediskom Jasná v Nízkych Tatrách. Od oboch je 
vzdialený len 6 km. Od najbližšieho letiska v Poprade je 
vzdialený 1 hodinu autom. Od letiska v hlavnom meste 
Bratislava je hotel vzdialený 3 hodiny autom.

NADMORSKÁ VÝŠKA: 700 m n. m.

POČET IZIEB: 42 (94 pevných lôžok)
15 izieb STANDARD, 4 izby COMFORT, 13 izieb DELUXE, 
9 APARTMÁNOV, 1 VIP APARTMÁN

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 2

POČET REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ: 1

KAPACITA PARKOVISKA HOTELA: 60 miest

CHECK-IN: 14.00 hod.

CHECK-OUT: 10.00 hod.

LATE CHECK-OUT: 12.00 hod.,  
poplatok 32 € bez DPH / 40 € s DPH/izba
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Izba DELUXE
Dvojlôžková izba s  kúpeľňou a  WC, vybavená televíziou 
so satelitným príjmom, telefónom, mini barom, trezorom 
a zabudovaným sušičom na vlasy. Niektoré izby ponúkajú 
aj výhľad z  balkóna. Niektoré izby ponúkajú možnosť 
prístelky. Rozloha izieb je od 20 m2 do 40 m2.
Počet izieb: 13

Izba STANDARD
Dvojlôžková izba s  kúpeľňou a  WC, vybavená televíziou 
so satelitným príjmom, telefónom, mini barom, trezorom 
a zabudovaným sušičom na vlasy. Niektoré izby ponúkajú 
aj výhľad z balkóna, orientácia na parkovisko. Rozloha izieb 
je 20 m2.
Počet izieb: 15

IZBA COMFORT
Dvojlôžková izba s kúpeľňou a WC, vybavená televíziou 
so satelitným príjmom, telefónom, mini barom, trezorom 
a zabudovaným sušičom na vlasy. Niektoré izby ponúkajú aj 
výhľad z balkóna, orientácia na potok Demänovka. Rozloha 
izieb je 20 m2. (2 ako horný index)
Počet izieb: 4
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APARTMÁN
Ponorte sa do ticha a  užite si Váš luxusný pobyt. 
Viacspálňové apartmány, z ktorých niektoré sú vybavené 
hrejivým krbom sú prepojené priestrannou obývacou 
miestnosťou.
Počet apartmánov: 9
(4x jednospálňový, 5x dvojspálňový)

VIP APARTMÁN
Hosťom, ktorí si chcú dopriať dokonalé, nikým a  ničím 
nerušené pohodlie a  nekonečný komfort je určený VIP 
apartmán pre 2 osoby. Potešte sa výhľadom na horský 
potôčik z  vašej priestrannej terasy alebo si vychutnajte 
absolútny relax pri krbe, pri vínku za masívnym barovým 
pultom či vo veľkej oválnej vani.
Počet apartmánov: 1
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REŠTAURÁCIA
V  štýlovej reštaurácii s  výhľadom na okolitú prírodu Vás 
čaká pravý gurmánsky zážitok a široký výber rafinovaných 
jedál domácej a svetovej kuchyne.
Kapacita reštaurácie: 100 osôb
Otváracie hodiny: 7.00 – 22.00 hod.

LOBBY BAR
Príjemné posedenie si môžete dopriať v rozľahlom lobby 
bare s  krbom alebo na terase pri žblnkotajúcom potoku 
Demänovka.
Kapacita lobby baru: 60 osôb
Otváracie hodiny: 7.00 – 22.30 hod.
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INFORMÁCIE O HOTELI

KONFERENČNÉ PRIESTORY

HOTELOVÉ IZBY

TECHNICKÉ VYBAVENIE DEKORÁCIA

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

KONFERENČNÉ PRIESTORY
Konferenčné priestory dávajú pocit splynutia s voňavým lesom a zurčiacim potokom. Dokonalý pre menšie skupiny hľadajúce 
exkluzivitu, súkromie a gastronomické zážitky.
Priestory Hotela Tri Studničky sú exkluzívnym miestom pre rôzne spoločenské udalosti, bankety, rauty, obchodné stretnutia 
a konferencie menšieho typu. Počas letných mesiacov je k dispozícii i priestranná tichá terasa za hotelom.

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

Lobby bar, hotelová hala 12 x 24 288 80 – –

Konferenčný salónik 8 x 6 48 – – 10

Konferenčná sála 16 x 7 112 80 52 34

TERASA

R
EC

EPC
IA

KRB TERASA

REŠTAURÁCIA

KONFERENČNÁ SÁLA

SALÓNIK

HOTELOVÉ IZBYINFORMÁCIE O HOTELI VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENUVYBAVENIE HOTELA

TECHNICKÉ VYBAVENIE WELLNESSKONFERENČNÉ PRIESTORYGASTRONÓMIA KONFERENČNÉ PRIESTORY



INFORMÁCIE O HOTELI

KONFERENČNÉ PRIESTORY

HOTELOVÉ IZBY

TECHNICKÉ VYBAVENIE DEKORÁCIA

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

CENNÍK KONFERENČNÝCH PRIESTOROV

CENNÍK DOPLNKOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Sála Poldenný prenájom
(do 4 hod.)

Celodenný prenájom
(viac ako 4 hod.)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Konferenčná sála 88,00 € 110,00 € 176,00 € 220,00 €

Konferenčný salónik 48,00 € 60,00 € 88,00 € 110,00 €

Druh vybavenia Poldenný prenájom
(do 4 hod.)

Celodenný prenájom
(viac ako 4 hod.)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Flipchart
(1 ks v cene prenájmu) 8,00 € 10,00 € 16,00 € 20,00 € 

Plátno
(1 ks v cene prenájmu) 24,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 

Projektor 48,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 

Whiteboard v cene prenájmu v cene prenájmu

Ozvučenie 184,00 € 230,00 € 184,00 € 230,00 € 

Bezdrôtový mikrofón od 48,00 € 60,00 € 48,00 € 60,00 € 

Káblový mikrofón od 24,00 € 30,00 € 24,00 € 30,00 € 

Klopový mikrofón od 48,00 € 60,00 € 48,00 € 60,00 € 

DVD prehrávač v cene prenájmu v cene prenájmu

CD prehrávač v cene prenájmu v cene prenájmu

Typ A: max. kapacita: 34 osôb

Typ B: max. kapacita: 62 osôb

Typ C: max. kapacita: 36 osôb
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INFORMÁCIE O HOTELI

KONFERENČNÉ PRIESTORY

HOTELOVÉ IZBY

TECHNICKÉ VYBAVENIE DEKORÁCIA

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Druh vybavenia Poldenný prenájom
(do 4 hod.)

Celodenný prenájom
(viac ako 4 hod.)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

WiFi (bezdrôtové 
pripojenie) v cene prenájmu v cene prenájmu

LCD TV od 120,00 € 150,00 € 120,00 € 150,00 €

Tlmočník od 360,00 € 450,00 € 360,00 € 450,00 €

Tlačenie z PC – A4 strana 0,12 € 0,15 € 0,12 € 0,15 €

Pódium od 240,00 € 300,00 € 240,00 € 300,00 €

Tanečný parket 240,00 € 300,00 € 240,00 € 300,00 €

Služba Cena
bez DPH s DPH

Menovky 0,40 € 0,50 € 

Menu 2,40 € 3,00 € 

Navigácia 0,80 € 1, 00 € 

Zasadací poriadok 8,00 € 10,00 € 

Malá kvetinová výzdoba na okrúhle stoly od 12,00 € od 15,00 € 

Veľké kvetinové aranžmá na hlavný stôl od 40,00 € od 50,00 € 

Dlhé sviečky v cene prenájmu

Typ D: max. kapacita: 52 osôb

Typ E: max. kapacita: 40 osôb

HOTELOVÉ IZBYINFORMÁCIE O HOTELI VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENUVYBAVENIE HOTELA
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BOUTIQUE WELLNESS
Relaxujte a ponorte sa do neznámeho pocitu bezváhovosti – 
intenzívneho pocitu absolútneho uvoľnenia. Ponorte sa do 
seba v luxusnej relax zóne alebo si ochlaďte rozpálené telo 
po pobyte vo fínskej saune v potoku s príznačným názvom 
danej lokality Demänovka, ktorý garantuje ľadovú sviežosť 
aj preto, že potok preteká obidvoma tunajšími jaskyňami.
Kapacita wellness: 25 osôb
Otváracie hodiny: 15.00 – 21.00 hod.

VYBAVENIE WELLNESS:
• parná sauna
• infra sauna
• fínska sauna
• ochladenie v potoku Demänovka
• vnútorná a vonkajšia vírivka
• relaxačná miestnosť 

Pre Váš ešte väčší relax ponúkame možnosť doobjednania 
masérskych služieb podľa aktuálnej ponuky.

HOTELOVÉ IZBYINFORMÁCIE O HOTELI VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENUVYBAVENIE HOTELA
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Dovolili sme si pre Vás pripraviť špeciálnu ponuku coffee breakov, ktorá by mala byť nápomocná pri úspešných rokovaniach 
a prezentáciách. Ponuka je zostavená podľa dlhodobých skúseností organizovania pracovných alebo súkromných jednaní. 

Cena kávovej prestávky je uvedená na osobu a je zvýhodnená oproti naším bežným cenám. 
(Nižšie uvedené ponuky sú kalkulované pri minimálnom počte 10 osôb.) 

COFFEE BREAK 2
Cena 5,00 €/osoba bez DPH

6,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

110 g Domáca focaccia s rozmarínom, cherry 
a sušené paradajky

COFFEE BREAK 3
Cena 5,00 €/osoba bez DPH

6,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

80 g Čokoládové brownies so 70%-nou čokoládou

COFFEE BREAK 1
Cena 2,90 €/osoba bez DPH

3,50 € s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

COFFEE BREAK 4
Cena 5,83 €/osoba bez DPH

7,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

80 g Domáca bublanina so sezónnym ovocím
120 g Ovocný sezónny šalát

HOTELOVÉ IZBYINFORMÁCIE O HOTELI VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU
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COFFEE BREAK 5
Cena 6,66 €/osoba bez DPH

8,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

100 g Ciabatta s listovým šalátom šunkou, ementálom 
a zeleninou, mikrobylinky

80 g Veľký maslový croissant 

COFFEE BREAK 7
Cena 11,66 €/osoba bez DPH

14,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

100 g Sandwich údený losos, majonéza, mix šalát, citrón
80 g Domáca bublanina so sezónnym ovocím

120 g Ovocný sezónny šalát

COFFEE BREAK 6
Cena 8,33 €/osoba bez DPH

10,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

90 g Zapekaná bruscheta s prosciuttom, paradajkové 
concasse, bazalkové pesto, rukola parmezán 

50 g mix mini croissantov (čokoláda, maslo, džem)

COFFEE BREAK 8
Cena 11,66 €/osoba bez DPH

14,00 €/osoba s DPH

0,3 l Teplý nápoj (káva, čaj)
0,25 l Minerálka

100 g Roastbeef sandwich – kapary, olivy, listový šalát
100 g Domáca višňovo-maková štrúdľa 

120 g Ovocný sezónny šalát
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Dovoľujem si Vám predstaviť bufetové menu. Vynikajúci výber jedál je pripravený výlučne z čerstvých a prevažne lokálnych 
surovín. Všetky bufety obsahujú kombináciu studených predjedál, polievok, hlavných jedál, príloh, šalátov a dezertov.
Ak si želáte zmeniť, doplniť určité jedlo alebo máte požiadavky na bezlepkovú alebo inú diétu, radi Vám vyhovieme.

Výber z bufetového menu je možné objednať pre skupiny minimálne 50 osôb.

BUFETOVÉ MENU
Cena od 18,33 €/osoba bez DPH

od 22,00 €/osoba s DPH

V prípade záujmu o bufetové menu Vám radi zašleme ponuku 
na vyžiadanie.
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MENU 1
Cena 16,66 €/osoba bez DPH

20,00 €/osoba s DPH

Polievka
Slepačí vývar s domácimi rezancami, 

mäsom a zeleninou
Hlavné jedlo

Bravčový steak z mangalice, zemiakový trhanec, 
koňaková emulzia

Dezert
Domáca štrúdľa z tvarohu a mascarpone, 

sušené brusnice

MENU 3
Cena 16,66 €/osoba bez DPH

20,00 €/osoba s DPH

Polievka
Staroslovenská hubová kyslá polievka

Hlavné jedlo
Pomaly pečené bravčové líčka, zemiakové pyré, 

koreňová zelenina, pivový demi-glace
Dezert

Škoricová pannacota so žĺtkovým zabaglionne krémom

MENU 2
Cena 15,00 €/osoba bez DPH

18,00 €/osoba s DPH

Polievka
Hrášková krémová polievka, pečená bagetka 

s olivovým olejom, smotana 
Hlavné jedlo

Kuracie kúsky v parmezánovom cestíčku, pretláčané 
zemiaky s jarnou cibuľkou a smotanou, cesnakový dip

Dezert
Čokoládový mousse zo 70%-nej čokolády 

s marinovanými višňami 

MENU 4
Cena 16,66 €/osoba bez DPH

20,00 €/osoba s DPH

Polievka
Polievka z pečených paradajok, syrový krutón, bazalka 

Hlavné jedlo
Moderná hovädzia sviečková na smotane, 

variácia knedlí a brusnicový gél 
Dezert

Ricotta, ananás, orieškové crumbles

Dovoľujeme si Vám predstaviť servírované menu na obedy alebo večere. Náš tím používa rôzne techniky varenia 
a spájania ingrediencií, ktoré potom vyvolávajú doslova jedinečný kulinársky zážitok. Všetky jedlá, omáčky a dezerty 

sú čerstvo pripravované s prevahou lokálnych surovín.
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MENU 5
Cena 16,66 €/osoba bez DPH

20,00 €/osoba s DPH

Polievka
Brokolicový krém 

s maslovo-bylinkovým krutónom
Hlavné jedlo

Grilovaný losos, zelerový mousse, 
teplý špenát, kôprová omáčka 

Dezert
Trhanec s malinami 

a krupicovou omáčkou 

MENU 7
Cena 25,00 €/osoba bez DPH

30,00 €/osoba s DPH

Predjedlo
Carpaccio z údených kačacích pŕs, 
rukolový šalát, marinované višne

Polievka
Kačacie consomé, široké rezance, mäso a zelenina

Hlavné jedlo
Kačací tanier – kačacie stehno, kačacie prsia, červená 
kapusta s jablkami a škoricou, lokša, žemľový muffin

Dezert
Domáce šúľance s makom a horúcimi slivkami

MENU 6
Cena 21,66 €/osoba bez DPH

26,00 €/osoba s DPH

Predjedlo
Divinová pena s brusnicovým želé, chrumkavý šalát, 

cibuľové domáce pečivo 
Polievka

Teľací vývar s pečeňovými haluškami a zeleninou
Hlavné jedlo

Medailónky z bravčovej panenky, syrový krém, 
baby zemiaky s rozmarínom a cesnakom

Dezert
Kávové tiramisu v pohári

MENU 8
Cena 25,00 €/osoba bez DPH

30,00 €/osoba s DPH  

Predjedlo
Bruschetta z domáceho chlebíka, rukola, paradajkové 

concasse, prosciutto, parmezán, bazalkové pesto
Polievka

Rybacia polievka s filetami, kyslá smotana, domáci chlieb
Hlavné jedlo

Grilovaný zubáč v bylinkovej kruste, pyré z červenej repy, 
beurre blanc s pažítkou 

Dezert
Kyslá smotana, tvaroh, jahody, piškóta
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MENU 9
Cena 37,50 €/osoba bez DPH

45,00 €/osoba s DPH

Studené predjedlo
Marinovaný losos v cviklovom freshi, chlebový chips, 

mikrobylinkový šalát z Beladíc
Polievka

Tekvicové cappucino, semiačka, tekvicový olej
Teplé predjedlo

Avokádový šalát, jahody, kúsky zlatého kuriatka 
sous-vide, medový dip, parmezánový chips

Hlavné jedlo
Wellington z bravčovej panenky, pečené cherry rajčiny 

strapcové, zeleninový gratin, omáčka z foie gras
Dezert

Čokoládový lava cake s horúcimi malinami 
a piškótovou mrvenicou 

MENU 10
Cena 37,50 €/osoba bez DPH

45,00 €/osoba s DPH

Studené predjedlo
Hovädzí roastbeef, sladko pikantná omáčka, 

špargľa a syr pecorino
Polievka

Mliečna polievka z perličky, špenátový olej, 
zelerové chipsy
Teplé predjedlo

Zapečené hrebenatky s parmezánom, šafranové rizoto, 
chrumkavá rukola 

Hlavné jedlo
Konfitované teľacie líčka, chrenový mousse, 

restovaný kel na masle, pórová slama
Dezert

Čokoládové brownies s lesným ovocím 
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MENU 11
Cena 37,50 €/osoba bez DPH

45,00 €/osoba s DPH

Studené predjedlo
Teľacie vittelo, tuniaková mayo, obrie kapary, 

zeleninové chipsy 
Polievka

Bažantí vývar, krupicové gnocci, mäso 
a julienne zelenina
Teplé predjedlo

Zapekané ratatouille s kozím syrom, 
cviklové carpaccio, grissini 

Hlavné jedlo
Hovädzí steak sous-vide, zemiakové suffle, 

foie gras, teľací demi glace 
Dezert

Mille-feuilles z bielkov, čerstvé hrozno, 
krém z citrónovej trávy 

DOPLNKOVÉ VEGETARIÁNSKE HLAVNÉ JEDLÁ

Domáce špagety alio olio s olivami, cherry rajčinami, 
sušenými rajčinami, čerstvým chilli, parmezánom

Dubákové krémové rizoto s parmezánom

Krémové tekvicové rizoto so semiačkami

Špenátové rizoto s čerstvými špenátovými listami, 
sušené paradajky, parmezánový chips 

Zapekaná ratatouille zelenina s kozím syrom, 
výberový listový šalát

Domáce tagliatelle, bazalkové pesto, cherry rajčiny, rukola 

Možnosť upravenia každého jedla pre bezlepkovú, 
bezlaktózovú, beztukovú alebo inú intoleranciu zákazníka. 
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INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY

ODPORÚČANÉ AKTIVITY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

HORSKÉ A LYŽIARSKE STREDISKO JASNÁ
Jasná, to je viac ako 50 km zjazdoviek, 23 vlekov a lanoviek, 12 freeride zón, ale 
aj 14 apres ski barov a reštaurácií. Nechýba ani lyžiarska škola, požičovne a servis 
športového vybavenia či predajne so športovým tovarom. V lete stredisko ponúka 
čistý čerstvý vzduch, relax a množstvo zážitkových a športových aktivít. Nevynechajte 
návštevu panoramatickej reštaurácie Rotunda s 3 apartmánmi s obrovskou strešnou 
terasou a výhľadom na Horehronie a Západné Tatry.

MUSIC CLUB HAPPY END
Nočný hudobný klub je stvorený pre nekonečnú zábavu s ohromnou kapacitou 
viac ako 1 000 zábavychtivých ľudí. Exkluzivitu dvojposchodovému priestoru 
so sklenenými mostíkmi dodáva aj samostatný VIP salónik, 3 bary a dramatické 
osvetlenie. Špičková aparatúra FUNKTION ONE poteší nielen DJov a kapely, ale aj 
náročné uši užívajúcich si návštevníkov. Cez deň funguje HAPPY END ako SKI IN – 
SKI OUT reštaurácia s terasou priamo na svahu pod Chopkom.

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY
Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych 
Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí 
Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou 
sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky 
i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na 
Slovensku a nachádza sa len niekoľko kilometrov od lyžiarskeho strediska Jasná.

TATRALANDIA
Najväčší celoročný areál vodnej zábavy v strednej Európe s Tropickým rajom, kde 
sa budete cítiť ako v Karibiku 365 dní v roku – tropické teploty, morská či termálna 
voda, pirátska loď, 14 bazénov, vodné atrakcie a bar uprostred bazénov. Na svoje si 
prídu aj milovníci adrenalínu na jedinečnej surfovacej vlne a návštevníkov očarí aj 
priestranný saunový svet.
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Hotel Tri Studničky**** |  www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia/
Demänovská Dolina 5 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Slovakia

+421 911 119 501 | event@tmr.sk


	Tlačítko L 5: 
	Tlačítko P 5: 
	Tlačítko L 6: 
	Tlačítko P 6: 
	Tlačítko L 4: 
	Stranka 9: 
	Stranka 19: 

	Tlačítko P 4: 
	Stranka 9: 
	Stranka 19: 



