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Vážený klient,

veľmi si ceníme Váš záujem o náš Grandhotel Praha**** Tatranská 
Lomnica. Jedinečné či slávnostné príležitosti si zasluhujú rovnako 
unikátne miesto, ktoré podčiarkne veľkosť Vášho podujatia. Nechaj-
te svojich hostí poctiť výnimočnosťou, ktorú im prikladáte.

Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica

Grandhotel Praha**** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia
Tatranská Lomnica | 059 60 Vysoké Tatry | Slovakia
+421 911 119 501 | event@tmr.sk

Paul Zika
Riaditeľ Grandhotela Praha****
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PoPis hotela:
Grandhotel Praha je situovaný na úpätí Lomnického štítu, 
v  srdci Vysokých Tatier v Tatranskej Lomnici. Jeho história sa 
píše už viac ako 110 rokov, od jeho veľkolepého otvorenia v roku 
1905. Má bohatú tradíciu, štýlový interiér a vynikajúcu kuchyňu. 
Komfort, pohodlie, romantika a  celková charizma sú tromfy, 
ktoré najlepšie charakterizujú tento legendárny hotel.

KateGÓRia: 4*

histÓRia:
Hotel bol postavený v roku 1905 v secesnom štýle. Odvtedy tvorí 
centrum turizmu vo Vysokých Tatrách. Hotel prešiel čiastočnou 
rekonštrukciou v  lete roku 2017, kedy boli zrekonštruované 
konferenčné priestory, čiastočne spoločné priestory, pribudli izby 
deluxe a apartmány a bolo vybudované nové wellness centrum 
s  jedinečným vonkajším bazénom. V  unikátnych apartmánoch 
a izbách deluxe zažijete nadčasovú eleganciu a dokonalú harmóniu 
zariadenia a dekorácií. Hotel dostal svoje súčasné pomenovanie 
v roku 1919 na počesť vzniku Československej republiky. Od svojho 
postavenia tvorí dominantu nad Tatranskou Lomnicou.

Poloha:
Grandhotel Praha**** sa nachádza v Tatranskej Lomnici len 15 km 
od diaľnice D1 a 17 km od mesta Poprad disponujúcim letiskom. 
Od hlavného mesta, Bratislavy je vzdialený 340 km. Od letiska 
v Košiciach je vzdialený 140 km a od letiska v Krakove, 142 km. 

NadmoRsKá VýšKa: 904 m n. m.

Počet iZieb: 123 (239 pevných lôžok + 65 prísteliek)

Počet KoNfeReNčNých miestNostí: 5
Počet ReštaURačNých ZaRiadeNí: 2

KaPacita PaRKoVisKa hotela:
90 miest, možnosť parkovania autobusu pred hotelom

checK-iN: od 15.00 hod.
checK-oUt: do 11.00 hod.
late checK-oUt:  
do 13.00 hod. poplatok 8 € bez DPH / 10 € s DPH/izba  
do 15.00 hod. poplatok 16 € bez DPH / 20 € s DPH/izba

ViP osoby: Od veľkého otvorenia v roku 1905 sa do hotelových 
kníh zapísalo mnoho významných osobností. Patrili medzi nich 
štátnici, politici, podnikatelia, umelci a športovci – hostia, ktorí 
prispeli k  prestíži hotela. V  Grandhoteli Praha bol ubytovaný 
prezident Masaryk, Eduard Beneš, hudobný skladateľ Béla 
Bártok či spisovateľ Karol Čapek. V prvý júlový víkend 2012 nás 
navštívila hviezda svetového formátu Jean-Claude Van Damme. 
V  roku 2015 mal hotel tú česť privítať Generálneho Tajomníka 
OSN pána Pan Ki Muna. Vo februári 2016 sa u nás stretli prezident 
SR Andrej Kiska s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.
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iZba classic
Rozloha izby: od 20 m2 (vrátane hygienického zariadenia)

Izby Classic vám ponúkajú klasické pohodlie s tradičnými 
secesnými prvkami.  Štýlové ubytovanie doplnené kožou, 
drevom, zlatými doplnkami a  krémovými tapetami je 
elegantným spojením nového sviežeho secesného dizajnu 
s historickým priestorom nášho hotela.

K dispozícii sú dvojlôžkové izby, v ktorých je možné pripraviť 
aj oddelené lôžka na vyžiadanie. V  niektorých izbách je 
možné umiestniť jednu alebo dve prístelky.

Počet izieb: 22

iZba siNGle
Rozloha izby: od 15 m2 (vrátane hygienického zariadenia)

Izby Single vám ponúkajú klasické pohodlie s  tradičnými 
secesnými prvkami. Štýlové ubytovanie doplnené kožou, 
drevom, zlatými doplnkami a  krémovými tapetami je 
elegantným spojením nového sviežeho secesného dizajnu 
s historickým priestorom nášho hotela.

Počet izieb: 6
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iZba classic s Výhľadom
Rozloha izby: od 20 m2 (vrátane hygienického zariadenia)

Izby Classic s  výhľadom vám ponúkajú nádherné výhľady 
a klasické pohodlie s tradičnými secesnými prvkami doplne-
né kožou, drevom, zlatými doplnkami a krémovými tapetami. 
K  dispozícii sú dvojlôžkové izby, v ktorých je možné pripraviť 
aj oddelené lôžka na vyžiadanie. V  niektorých izbách je 
možné umiestniť jednu alebo dve prístelky.

Počet izieb: 54

iZba modeRN
Rozloha izby: od 20 m2 (vrátane hygienického zariadenia)

Izby Modern ponúkajú dvojlôžkové izby s  modernými 
prvkami. Použitými materiálmi v  interiéri Izieb Modern sú 
drevo, koža, moderné textílie a výrazné farebné odtiene, čo 
predstavuje vhodnú voľbu pre váš pobyt u nás.

V tejto kategórii sa nachádzajú dvojlôžkové izby s manžel-
skou posteľou, vybrané izby ponúkajú možnosť jednej 
prístelky.

Niektoré Izby Modern ponúkajú možnosť kuchynky, preto 
v prípade, že máte záujem o konkrétny typ uveďte Vašu 
požiadavku do poznámky pri rezervácii. Dostupnosť kapacít 
negarantujeme.

Počet izieb: 25 dvojlôžkových, 1 jednolôžková
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aPaRtmáN classic
Rozloha apartmánu: od 36 m2 (vrátane hygienického 
zariadenia)

Apartmány Classic sú vďaka svojmu veľkorysému priestoru 
ideálnou voľbou pre rodinnú dovolenku či romantický pobyt 
v Tatrách. Elegantné zlaté doplnky a štýlové detaily s citom 
vsadené do priestranného apartmánu prinavracajú hotelu 
niekdajšiu eleganciu a secesný štýl.

V apartmáne je možné umiestniť dve prístelky.

Počet izieb: 7

aPaRtmáN modeRN
Rozloha apartmánu: od 36 m2 (vrátane hygienického 
zariadenia)

Apartmány Modern ponúkajú spojenie tradičných prvkov 
s  moderným prevedením.  Výrazné farebné odtiene 
v  kombinácií s  drevenými prvkami  vám dodajú pocit 
jedinečnosti na vašom pobyte v Tatrách. Horskú atmosféru 
a  absolútny komfort si môžete užiť v  našich luxusných 
Apartmánoch Modern.

Apartmány sú vyhotovené v 2 štýloch, ktoré sú znázornené 
v galérii na webe. V prípade, že máte záujem o konkrétny 
typ uveďte Vašu požiadavku do poznámky pri rezervácii.

Počet izieb: 8
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lobby baR a teRasa
Vychutnajte si príjemný večer v uvoľnenom prostredí nášho 
lobby baru Grand Lounge a priľahlého Aperitív Baru pri 
zvuku praskajúceho ohňa v kozube. Pri pohári bylinkového 
čaju, špeciálnych kokteiloch alebo zbierke koňakov a whisky 
zabudnete na všednosť každodenného života. V teplých 
dňoch príjemnú atmosféru dopĺňa posedenie na slnečnej 
terase s bylinkovou záhradou.

Kapacita lobby baru: 60 osôb

otváracie hodiny: 9.00 – 24.00 hod.

ReštaURácia
Vychutnajte si prekrásny pohľad na panorámu Tatranskej 
Lomnice v elegantnom prostredí našej reštaurácie a buďte 
si istý, že rovnakým dojmom na Vás zapôsobí aj kulinárske 
majstrovstvo nášho šéfkuchára.

Kapacita: 160 osôb

maximálna kapacita: 220 osôb

otváracie hodiny: 7.00 – 10.00, 17.30 – 21.30 hod.
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Ďalšie slUžby
•	Guest relationship

•	Detský kútik

•	Úschovňa

•	Požičavanie spoločenských hier

•	Knižnica

•	Taxi

•	Lyžiareň

GRaNd moUNtaiN sPa
Najkrajším šperkom tohto hotelierskeho klenotu je nové 
wellness centrum s názvom Grand Mountain Spa. Práve 
tradičné miestne kúpeľníctvo spolu s liečivými účinkami 
tatranskej prírody boli hlavnou inšpiráciou filozofie SPA.

Kapacita: 120 osôb

Wellness & Spa je dostupné len pre ubytovaných hostí.

otváracie hodiny: 
Bazény 9.00 - 21.00 hod.
Masáže 14.00 - 21.00 hod.
Sauny* 15.00 - 21.00 hod.
*deti do 16 rokov  15.00 - 18.00 hod.
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VybaVeNie sPa
Dvojposchodové Grand Moutain Spa s celkovou rozlohou 2 000 m2 a celkovou 
kapacitou 120 osôb je rozdelené na saunový svet a vodný svet. Súčasťou Spa 
je aj časť určená len na masáže a procedúry.

saUNoVý sVet
V  saunovom svete sa nachádza interierová a  exterierová tradičná fínska 
sauna, parná mramorová sauna, infra kabína a  bio sauna s  kolagénovou 
lampou a coloroterapiou.

VodNý sVet
Vodný svet ponúka vnútorný relaxačný bazén, vnútornú a vonkajšiu vírivku, 
unikátny vonkajší bazén s napnutou hladinou a ochladzovacie bazény a kade.

PRocedúRy
Terapie sa vykonávajú v  piatich terapeutických miestnostiach a  ponúkajú 
masáže, zábaly, pílingy či pleťové ošetrenia. Výnimočné vodné terapie 
v podobe aromakúpeľa, podvodnej masáže a špeciálnych programov spolu 
s prístrojovými ošetreniami ozonoterapie tvoria širokú ponuku, ktorá uspokojí 
každého klienta. Ošetrenie je spojené s  konceptom tatranských byliniek. 
V ponuke je tiež biopedikúra rybičkami Garra Rufa.

oddychoVá ZÓNa
Súčasťou Spa sú dve relaxačné miestnosti, ktoré navodzujú celkový relax 
a pohodu. V priebehu roka ponúkame špeciálne sezónne ponuky procedúr 
a masáží. Cenník radi zašleme na požiadanie.
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Rozmery (m) Rozloha (m2) Kino-sedenie Školské sedenie

Kongresová sála I. 11 x 8 88 m2 110 50

Kongresová sála II. 12 x 7 91 m2 110 60

Kombinácia Konferenčných sál I. a II. 23 x 7,5 172,5 m2 250 120

Zelený salónik 4 x 10 40 m2 20 20

Lovecký salónik 4 x 10 40 m2 20 20

Červený salónik (dá sa použiť samostatne, 
vstup len cez Kongresovú sálu I.) 8 x 8 64 m2 60 40

Červený salónik + Kongresová sála I. 18 x 8 152 m2 170 90

Červený salónik + Kongresová sála I. a II. 30 x 7,5 233 m2 310 160

KoNfeReNčNÉ PRiestoRy
Jedinečné či slávnostné príležitosti si zasluhujú rovnako unikátne miesto, ktoré podčiarkne veľkosť podujatia. Rozhodnite sa 
pre Vaše firemné podujatie, večierok, či svadbu v Grandhoteli Praha.
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GalÉRia KoNfeReNčNých PRiestoRoV

KoNGResoVÉ sály
Pri spojení Kongresových sál I. a II. vytvoríme až 250 miest 

s divadelným typom sedenia.

ReštaURácia
Na slávnostné či pracovné stolovanie môžete využiť aj priestory reštaurácie, ktoré radi prispôsobíme Vašim požiadavkám.

PoľoVNícKy a ZeleNý salÓNiK
S kapacitou do 20 osôb sú ideálnymi miestami na rodinné 

oslavy, prípadne menšie stretnutia s obchodnými partnermi.
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Poldenný prenájom Celodenný prenájom 
(viac ako 4 hodiny)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Kongresová sála I. 137,50 € 165,00 € 275,00 € 330,00 €

Kongresová sála II. 137,50 € 165,00 € 275,00 € 330,00 €

Kongresová sála I. a II. 229,17 € 275,00 € 458,34 € 550,00 €

Zelený salónik / Poľovnícky salónik 70,84 € 85,00 € 137,50 € 165,00 €

ceNNíK KoNfeReNčNých PRiestoRoV

Poldenný prenájom Celodenný prenájom 
(viac ako 4 hodiny)

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Flipchart 8,34 € 10,00 € 16,67 € 20,00 €

Plátno 25,00 € 30,00 € 41,67 € 50,00 €

Laserové ukazovadlo 8,34 € 10,00 € 12,50 € 15,00 €

Projektor 83,34 € 100,00 € 108,34 € 130,00 €

Bezdrôtový mikrofón od 50,00 € od 60,00 € od 50,00 € od 60,00 €

LCD TV od 125,00 € od 150,00 € od 125,00 € od 150,00 €

ceNNíK doPlNKoVÉho techNicKÉho VybaVeNia
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coffee bReaK chef choice (štaNdaRd)
Cena 3,75 €/osoba bez DPH 

4,50 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj
Bezkofeinová káva

Jeden druh sladkého pečiva podľa výberu šefkuchára
Mentolové cukríky

coffee bReaK slaVKoVKý
Cena 7,03 €/osoba bez DPH 

8,50 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj, džús
Francúzske sladké pečivo 3 ks

Mini bagetka s prošutom a cantaloupe melónom
Mini bagetka so cherry paradajkou, mozzarellou a bazalkou

Sypaná makovo–višňová štrúdľa
Sezónne ovocie vcelku

Mentolové cukríky

coffee bReaK laVíNoVý
Cena 5,42 €/osoba bez DPH 

6,50 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj
Šunkový slimák z kysnutého cesta
Chlebíček s bryndzovou nátierkou

Lavínový koláč
Mentolové cukríky

coffee bReaK ľadoVý
Cena 8,75 €/osoba bez DPH 

10,50 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj, džús
Očisťujúci bylinný ľadový čaj
Kanapka so šunkou a kapiou

Kanapka so syrom
Kanapka s chorizo salámou

Smoothies – červené, zelené a žlté
Mini mix báboviek 3 ks
Mini panna cotty 2 ks

Sezónne ovocie vcelku
Mentolové cukríky

Dovoľujeme si Vám predstaviť hotelovú ponuku kávových prestávok, ktorá by mala byť nápomocná k úspešnému 
zvládnutiu Vašich obchodných stretnutí či k občerstveniu účastníkov Vášho firemného podujatia. Sortiment jednotlivých 

ponúk je zostavený podľa našich dlhoročných skúseností a pevne veríme, že bude vyhovujúci pre každého hosťa.
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coffee bReaK lomNicKý
Cena 10,42 €/osoba bez DPH 

12,50 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj, džús
Očisťujúci bylinný ľadový čaj

Smoothies – červené, zelené a žlté
Šunkovo–syrová zapekanka

Zeleninová tortilla s kuracím mäsom
Sendvič s plesnivým syrom, hroznom a orechami

Syrové veterníky
Pomarančová torta

Perníkový koláč
Filetované ovocie
Mentolové cukríky 

coffee bReaK GeRlachoVsKý
Cena 11,67 €/osoba bez DPH 

14,00 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj, džús
Očisťujúci bylinný ľadový čaj

Smoothies – červené, zelené a žlté
Zeleninové crudité s jogurtovým dressingom

Sendvič s údeným lososom a kôprom
Sendvič s bravčovou panenkou a dijónskym dressingom

Sendvič s marínovanou zeleninou (antipasty)
Syrová torta k vínu

Gerlachovské šišky s medom a pistáciami
Sypaná štrúdľa so slivkami a makom

Mentolové cukríky

coffee bReaK sloVeNsKý
Cena 12,50 €/osoba bez DPH 

15,00 €/osoba s DPH

Minerálna voda, káva, čaj, džús; Očisťujúci bylinný ľadový čaj
Smoothies – červené, zelené a žlté

FINGER FOOD: kačacie prsia, tekvicové pyré, údený pstruh, chrenová pena,  
bryndzová kroketka, cuketový tartar, údená paprika

Slané tyčinky, zemiakové lupienky 
Filetované ovocie

Domáce pečené buchty servírované na smaltovom pekáči (tvaroh, mak, lekvár)
Vysokohorský veterník
Domáci cibuľový koláč

Mentolové cukríky
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seNdVičoVý bUfet
Cena 18,34 €/osoba bez DPH 

22,00 €/osoba s DPH

šaláty
Slovenský caprese šalát s ovčím syrom

Cézar šalát s kuracími rezancami
Zeleninové crudité s jogurtovým dressingom

PolieVKa
Zemiakovo-pórová polievka

seNdVič/bURGRe
Club sendvič

Tramenzzini s údeným lososom a kôprovým dressingom
Tortilla so zeleninou a syrom

Mini burgre 3 druhy (kurací, hovädzí, divinový)

deZeRt
Tiramisu

Panna cotta s limetkou a kešu orieškami
Španielský churros

Náš šéfkuchár a jeho tím pripravili nasledovné návrhy servírovaného a bufetového menu.  
Ak sa Vaša predstava líši od uvedenej ponuky, radi Vám pripravíme menu šité na mieru práve pre Vaše podujatie.
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sloVeNsKý bUfet
Cena 25,00 €/osoba bez DPH 

30,00 €/osoba s DPH

PRedjedlá
Slovenské caprese z ovčieho syra, rukola, vyzreté balsamico

Domáca údena šovdra, chrenová pena, kyslá uhorka
Filet z údeného pstruha, ragú z pečenej papriky, bylinkový gél

PolieVKa
Tatranská kapustnica

hlaVNÉ jedlá
Konfitované kačacie stehno na červenej kapuste

Bravčové plece na rozmaríne
Grilovaný zubáč, vínová omáčka

PRílohy
Lokša omastená tukom

Varené zemiaky s petržlenovou vňaťou
Medová koreňová zelenina s pomarančovým džúsom

liVe statioN
Zemiakové halušky – bryndza/kyslá kapusta/vypečená slanina

caRViNG
Pečený bravčový bôčik a bravčové kolená

Pod lamPoU
Pečené jaternice, klobásy a karamelizovaná kyslá kapusta

deZeRty
Pečené buchty (tvaroh, mak, jahodový džem)

Vysokohorský veterník
Domáci jablkový koláč s mrveničkou
Slivkové gule s prepáleným maslom
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PRÉmioVý bUfet
Cena 29,17 €/osoba bez DPH 

35,00 €/osoba s DPH

PRedjedlá
Divinové paté s pistáciami, chrumkavé medové gaštany, voňavý gél
Údený losos, kaviár z morských rias, pomarančový gél, chilly vlasy

Mousse z pečenej papriky, kapary, lyofilizované bazalkové pesto, grissiny

PolieVKa
Silný vývar z gazdovskej sliepky, mäso, zelenina, rezance

Pod lamPoU
Zeleninové lasagne

hlaVNÉ jedlá
Marínované kuracie rezne

Rolovaný bravčový chrbát z mladého prasiatka
Varené jelenie stehno na smotane

Treska pravá v zázvorovej marináde

PRílohy
Parená zelenina s lipovým maslom

Zemiakovo-zelerové pyré s badiánom
Domáci kysnutý knedlík so žemľou

caRViNG
Bravčové stehno s kožou bez kosti, grilovaná paprika, pečená červená repa, horčica, chren

liVe statioN
Grilovaný hermelín, brusnice

deZeRty
Pavlova torta

Lohengrin
Malinová panna cotta

Krémeš
Filetované ovocie
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meNU „ZostaV si sám“
Cena 16,67 €/osoba bez DPH 

20,00 €/osoba s DPH

(1x predjedlo alebo polievka, 1x hlavné jedlo, 1x dezert)
Maslo, pečivo

PRedjedlo alebo PolieVKa
Bravčová rillettes, hruškové chutney, chlebový chips

Údený pstruh, baklažánové pyré, čerstvá červená cibuľka
Mousse z bryndze s pažítkou, medová tekvica, toast 

Brokolicový krém s praženými mandľami
Minestrone

Kurací vývar, mäso, rezance, zelenina

hlaVNÉ jedlo
Bravčová panenka, grilovaná cuketa, tlačené zemiaky s cibuľkou

Grilovaný losos, špenát so žihľavou, bulgur so sušenými paradajkami
Kačacie prsia, červená kapusta, lokše

VeGetaRiáNsKe/VeGáNsKe hlaVNÉ jedlo
Gratinovaná červená repa s tofu syrom, Sous vVide koreňová zelenina, pyré zo zelera

Hráškové rizoto s mätou a konfetovanými cherry paradajkami

deZeRt
Čokoládový chlebík v srnčom kabáte

Štajerský jablkový koláč
Malinové crème brûlée, pistáciová pena
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sloVeNsKÉ meNU
Cena 20,00 €/osoba bez DPH 

24,00 €/osoba s DPH

Maslo, pečivo

PRedjedlo
Paštéta z husacej pečene s tymiánom a jablkami na domácom zemiakovom chlebe a chrumkavá cibuľka

PolieVKa
Máčanka

hlaVNÉ jedlo
Pomaly pečený bravčový bôčik s klinčekmi, šošovicové ragú so zeleninou, staroslovenský podlesník

deZeRt
Trio domácich šúľancov (mak, vlašské orechy, slivkové ragú) sypané praženou strúhankou, prepálené maslo

sláVNostNÉ GRaNd hotel PRaha**** meNU
Cena 25,00 €/osoba bez DPH 

30,00 €/osoba s DPH

Maslo, pečivo

PRedjedlo
Mušle sv. Jakuba na risotte s hráškom a mätou, slaninový chips

PolieVKa
Silný vývar z gazdovskej sliepky, mäso, zelenina, domáce rezance

hlaVNÉ jedlo
Tiahnutý teľací chrbát pri nízkej teplote, blanšírovaná koreňová zelenina, zelerové pyré s harmančekom

deZeRt
Tvarohový krém s bielkovou sušienkou, malinovým coulis a medovým čerstvým ovocím
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deGUstačNÉ meNU (max. 24 osôb)
Cena 62,50 €/osoba bez DPH 

75,00 €/osoba s DPH

amUse boUche
Tataráčik z údených kačacích pŕs, lesné ovocie, frisee šalátik, bylinkové maslo

stUdeNÉ PRedjedlo
Pravý iránsky kaviár, maslová brioška, citrónové perly

amUse boUche
Bio hovädzia údená šunka, paradajkový tartar, mousse z ovčieho syra, paprikové maslo

PolieVKa
Teplý slivkový krém, pošírovaná ringlota, škoricové tyčinky

hlaVNÉ jedlo 1
Bio Sous Vide Flank steak na tatranských bylinkách, ratatouille zelenina, 

batatové pyré s bazalkou, šafránová omáčka

medZichod
Citrónový sorbet, prosecco

hlaVNÉ jedlo 2
Pomaly tiahnuté kačacie prsia, dulové pyré so škoricou, zemiaková lokša, slaninová pena

deZeRt
Variácie čokolády, lesné ovocie, ríbezľový gél, sušené maliny
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INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY

ODPORÚČANÉ AKTIVITY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

lomNicKý štít
Vystúpte až nad oblaky a pozrite si celé Slovensko z vtáčej perspektívy. 
Jedinečný výlet na druhý najvyšší štít Slovenska (2 634 m n. m.) je vždy 
neopakovateľným zážitkom, pri ktorom si oddýchnete v štýlovej kaviarni

Dedo.

štRbsKÉ Pleso
Z  pohodlia lanovky si vychutnajte neopakovateľné výhľady na tatranské 
končiare a podtatranskú kotlinu a po návrate sa počlnkujte na priezračnej 
hladine Štrbského plesa. Aktivita je vhodná nielen pre zaľúbené páry, ale aj 
teambulding.

tatRaNsKá lomNica
Vyvezte sa pohodlnou lanovkou na Skalnaté pleso pri ktorom sa nachádza 
astronomické a meteorologické observatórium s hvezdárňou alebo do 
Lomnického sedla. Zažite netradičný zostup z tatranských končiarov na 
ľahko ovládateľných horských kárach či kolobežkách. 
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hRebieNoK
Hrebienok je cieľový bod viacerých turistov prichádzajúcich do Vysokých 
Tatier. Vyviesť sa naň môžete pohodlne pozemnou lanovkou zo Starého 
Smokovca. Hrebienok je tiež centrom kultúrnych podujatí, ktoré sa tu konajú 
počas celého roka.

eVeNty a aKtVity
Upevnite vzťahy s kolegami a zabavte sa s nimi na teambuildingu v Tatrách. 
Môžete si vybrať zo zábavno -súťažnej, zážitkovej alebo adrenalínovej 
ponuky teambuildingov. Podľa požiadaviek je možné zabezpečiť aj promo 
eventy na svahu alebo iné zážitky na mieru.

lyžoVaNie
Vychutnajte si celodennú lyžovačku na kvalitne upravených zjazdovkách 
s kompletným profesionálnym servisom a dokonalým výhľadom. Na výber 
máte z 2 lyžiarskych stredísk, kde si lyžovanie užije naozaj každý.
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Grandhotel Praha**** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia

Tatranská Lomnica 8 | 059 60 Vysoké Tatry | Slovakia

+421 911 119 501 | event@tmr.sk


