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Vážený klient,

veľmi si ceníme Váš záujem o kongresové služby, ktoré ponúka Hotel Bešeňová***. 
Na jednom mieste nájdete moderné kongresové centrum, komfortné ubytovanie, 
vodný park, wellness aj reštaurácie.
Spoznajte silu geotermálnej vody a  načerpajte stratenú energiu v  náručí 
čarokrásnej prírody Liptova. Vaša konferencia, teambuilding alebo rodinné 
stretnutie sa stane 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 Bešeňová*** | www.tmrhotels.com/sk/mitingy-a-podujatia
034 83 Bešeňová 136 | Slovakia
+421 911 119 501 |  event@tmr.sk

Jaroslav Čefo
 Riaditeľ Hotela Bešeňová***
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POPIS REZORTU:
Hotel Bešeňová*** ponúka komfortné ubytovanie priamo 
pri bazénoch v štúdiách a apartmánoch. Celková kapacita 
je 250 pevných lôžok a 142 prísteliek v 123 izbách. Vodný 
raj tak ponúka účastníkom kongresu absolútny komfort 
a komplexné služby na jednom mieste.

Celoročne otvorený vodný raj je založený na využívaní 
geotermálnej energie. Po celodennom školení si užijete 
relax vo vonkajších bazénoch s  geotermálnou vodou 
a vnútorných bazénoch s čírou vodou, či zábavu v morských 
vlnách. Milovníci adrenalínu si prídu na svoje jazdou na 
najdlhších a najrýchlejších toboganoch. Dokonalé uvoľnenie 
a relax nájdete v exkluzívnom saunovom svete Harmónia-
wellness & spa.

Priamo v areáli môžete využiť kvalitné stravovacie služby 
a ochutnať gurmánske špeciality.

KATEGÓRIA: 3*

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 mesta 
Ružomberok, 15 km od Liptovského Mikuláša, 66 km od 
letiska Poprad – Tatry, 190 km od letiska Košice, 270 km od 
Bratislavy.

POČET KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 3

POČET IZIEB: 123
46 Izieb Štandard, 57 Štúdií, 5 Apartmánov,  
8 Apartmánov Hastens, 7 Suites

POČET REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ: 5
Culinaria – hotelová reštaurácia 
Panorama – hotelová reštaurácia 
Bistro – samoobslužná reštaurácia vo vodnom parku 
Giovanni – sezónna reštaurácia 
Cosmopolitan bar – vonkajší bar v bazéne

CHECK‑IN: od 15.00 hod.

CHECK‑OUT: do 10.00 hod.

LATE CHECK‑OUT: cena na vyžiadanie podľa dostupnosti
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IZBA ŠTANDARD
Izby typu Štandard sú ideálne pre 2 osoby. V  niektorých izbách je 
možné umiestniť prístelku. Mnohé z izieb majú výhľad do areálu vodného 
parku, niektoré sú s balkónom. Na všetkých izbách tohto typu je možné 
oddelenie lôžok.
Počet izieb: 46

SUITE
Dvojizbový apartmán Suite sa skladá zo spálňovej časti a  obývacej 
miestnosti. Rozloha apartmánu umožňuje umiestnenie prístelky 
(rozkladací gauč), ktorá sa nachádza v  obývacej miestnosti. Niektoré 
suity sú podkrovné. Izby majú výhľad buď do vodného parku, alebo na 
parkovisko. Nie všetky majú k dispozícií balkón.
Počet izieb: 7

ŠTÚDIO
Jednoizbové štúdiá s  2 pevnými lôžkami (niektoré s  možnosťou 1 až 
2 prísteliek) ponúkajú okrem štandardného vybavenia aj prakticky 
zariadený kuchynský kútik. Mnohé štúdiá situované na prízemí ponúkajú 
výhľad na areál vodného parku a  terasu. Niektoré štúdiá na poschodí 
majú k  dispozícii balkón. Pri tomto type izieb nie je možné oddelenie 
lôžok.
Počet štúdií: 57
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APARTMÁN
Priestranné dvojizbové apartmány ponúkajú pohodlie a priestor. Súčasťou 
obývacej miestnosti je aj kuchynský kútik so základným vybavením. 
Samostatná spálňa disponuje 2 pevnými lôžkami, nie je možnosť oddelenia 
lôžok. V obývacej miestnosti je k dispozícii zabezpečenie prísteliek.
Počet apartmánov: 5

APARTMÁN HASTENS
Apartmán Hastens je ideálnym miestom pre hostí hľadajúcich priestrannú 
izbu v modernom štýle so samostatnou kuchynkou. Spálňa s exkluzívnou 
manželskou posteľou Hastens sa postará o váš dokonalý oddych a kvalitný 
spánok počas celého pobytu. Gauč umiestnený v obývacej časti izby je 
možné využiť aj ako prístelku. Všetky apartmány disponujú balkónom 
a niektoré izby sú orientované priamo do vodného parku.
Počet apartmánov: 8
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REŠTAURÁCIA CULINARIA
Svojou priestrannou rozlohou poskytuje možnosť realizácie večerných 
podujatí. Z reštaurácie môžete prejsť suchou nohou i  do sezónnej 
reštaurácie Giovanni. Culinaria je situovaná priamo pod rokovacími 
priestormi a v jej ponuke nájdete A’la Carte menu, ale i hotelové stravovanie 
formou bufetov.
Kapacita reštaurácie: 180 miest

REŠTAURÁCIA PANORAMA
Jedinečný priestor reštaurácie Panorama ponúka nádherné výhľady 
na vodný park a okolité vrchy. Moderné jednoduché prvky interiéru 
v  kombinácii s  vysokými presklenými stenami povýšia Vašu návštevu 
reštaurácie na zážitok. Dispozícia reštaurácie umožňuje aj postavenie 
pódia a prispôsobenie sedenia rôznym typom podujatí.
Kapacita reštaurácie: 80 miest

LOBBY BAR
Príjemné osvieženie pri Vašom obľúbenom drinku si môžete dopriať 
v lobby bare vedľa hotelovej recepcie s výhľadom na vodný park. Vďaka 
presvetlenému a otvorenému priestoru sa tu budete cítiť uvoľnene.
Kapacita lobby baru: 36 miest
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REŠTAURÁCIA BISTRO
Samoobslužná reštaurácia lokalizovaná v centre Vodného Parku Bešeňová. 
V  ponuke reštaurácie sú slovenské jedlá, domáce cestoviny, grilované 
jedlá a hotové pokrmy. Bistro je ideálnou možnosťou stravovania počas 
dňa v prípade voľného programu Vašej firemnej akcie.
Kapacita reštaurácie: 220 miest interiér + 88 miest terasa

COSMOPOLITAN BAR
Bar umiestnený v relaxačnom bazéne s termálnou vodou má v ponuke 
vyše 20 druhov miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov. Svoj 
drink si budete môcť vychutnať priamo v  bazéne, kde sa nachádzajú 
oddychové zóny s masážnymi tryskami, ale aj stoly so stoličkami pod 
hladinou.
Kapacita baru: 60 miest na sedenie

REŠTAURÁCIA GIOVANNI
Reštaurácia v  areáli Vodného parku Bešeňová, ktorá ponúka talianske 
špeciality  – pizzu, cestoviny, šaláty. Reštaurácia je otvorená len počas 
letnej sezóny. Reštauráciu je možné si prenajať za poplatok na večerné 
zábavy. V  prípade záujmu o  prenajatie reštaurácie na večernú zábavu 
alebo hlučnejšiu zábavu je podmienkou prenájom všetkých 29 izieb, ktoré 
sa nachádzajú nad reštauráciou.
Kapacita reštaurácie: 122 miest interiér + 86 miest terasa
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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 troch 
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**

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Kongresová sála I. 20 x 11,6 255 270 180 54 200,00 € 240,00 € 316,67 € 380,00 €

Kongresová sála II. 10 x 8 80 60 40 28 83,33 € 100,00 € 141,67 € 170,00 €

Kongresová sála III. 12,5 x 6,5 80 80 50 30 83,33 € 100,00 € 141,67 € 170,00 €

Večerný prenájom reštaurácie (po 21.00 hod., do max. 3.00 hod.) 250,00 € 300,00 € — —

*Pri uvedenom usporiadaní je možné podávať coffee break vo foajé, ktoré sa nachádza pred sálami.
**V cene je zahrnuté premietacie plátno.
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KONGRESOVÁ SÁLA I. KONGRESOVÁ SÁLA II.

KONGRESOVÁ SÁLA III.
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CENNÍK DOPLNKOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Druh vybavenia Poldenný prenájom (4 hod.) Celodenný prenájom
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Plátno v cene prenájmu v cene prenájmu

Dataprojektor 41,67 € 50,00 € 58,34 € 70,00 €

Flipchart + sada papiera + fixy 8,34 € 10,00 € 8,34 € 10,00 €

Laserové ukazovátko 1,67 € 2,00 € 4,17 € 5,00 €

WiFi (bezdrôtové pripojenie) v cene prenájmu v cene prenájmu

Bezdrôtový mikrofón (1 ks) cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie

Hudobná produkcia (DJ) cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie

Hudobná produkcia (ľudová hudba) cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie

Pódium cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie

Tanečný parket cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie

Banketové (okrúhle) stoly, priemer 115 cm (max. 12 ks) 8,34 €/ks 10,00 €/ks 8,34 €/ks 10,00 €/ks
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minimálny počet 10 osôb

*Cena balíčka je garantovaná len v prípade, že je zachované zloženie ako je uvedené v ponuke. 
V prípade zmien jednotlivých položiek v balíčku sa mení cena a to tak, že sa počítajú jednotlivé ceny položiek.

COFFEE BREAK 3
Cena 6,25 €/osoba bez DPH

7,50 €/osoba s DPH

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

80 g Croissant caprese
100 g Štrúdľa 

(jablková, višňovo-maková, tvarohová)
50 g Slaninovo syrový slimák

COFFEE BREAK 1
Cena 3,75 €/osoba bez DPH

4,50 €/osoba s DPH

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

100 g Štrúdľa 
(jablková, višňovo-maková, tvarohová)

50 g Škvarkový pagáč

COFFEE BREAK 2
Cena 4,17 €/osoba bez DPH

5,00 €/osoba s DPH

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

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

COFFEE BREAK 4
Cena 6,25 €/osoba bez DPH

7,50 €/osoba s DPH

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

75 g Syrové korbáče
50 g Moravský koláč

40 g Kanapka so škvarkovou 
pomazánkou

COFFEE BREAK 5
Cena 8,34 €/osoba bez DPH

10,00 €/osoba s DPH

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

0,33 l Minerálka
40 g Kanapka s údeným lososom
100 g Toast s moravským údeným 

mäsom, horčicovou penou 
a čerstvou zeleninou

80 g Plnený maslový croissant

COFFEE BREAK 6
Cena 8,34 €/osoba bez DPH

10,00 €/osoba s DPH

0,15 l Káva s mliekom
0,2 l Čaj

0,33 l Minerálka
25 g Maslová čokoládová šatôčka

40 g Kanapka s bylinkovým tvarohom 
a prosciuttom

40 g Špenátová palacinka 
so syrovou náplňou a ovocím

80 g Čokoládový muffin
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BUFET 2
Cena 15,00 €/osoba bez DPH

18,00 €/osoba s DPH

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 Pečená bravčová krkovička 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 hroznom

DEZERT
50 g Podľa dennej ponuky

BUFET 1
Cena 15,00 €/osoba bez DPH

18,00 €/osoba s DPH

STUDENÝ BUFET
50 g Kanapky s medovo-horčicovým mousse  

a klobásou

POLIEVKA
0,25 l Slepačí vývar s rezancami

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie rezníky v kukuričných lupienkoch
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
50 g Podľa dennej ponuky
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BUFET 3
Cena 15,84 €/osoba bez DPH

19,00 €/osoba s DPH

STUDENÝ BUFET
50 g Selekcia domácich a zahraničných syrov s ovocím

POLIEVKA
0,25 l Silný hovädzí vývar so zeleninou a mäsom

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie prsia s bylinkovou krustou

75 g Bravčová panenka s hríbovo-smotanovou omáčkou
75 g Hovädzie dusené plátky so šípkovou omáčkou

150 g Cestoviny s grilovanou zeleninou,  
bazalkovým pestom a balkánskym syrom

50 g Palacinky s horúcim ovocím

PRÍLOHY
100 g Varené zemiaky s maslom a petržlenom

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

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
50 g Podľa dennej ponuky

BUFET 4
Cena 15,84 €/osoba bez DPH

19,00 €/osoba s DPH

STUDENÝ BUFET
50 g Bryndzová pomazánka s údenou paprikou, 

červenou cibuľou na fínskom chlebe

POLIEVKA
0,33 l Fazuľová polievka s údeným rebrom a zeleninou

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie rezníky v sezamovom trojobale

75 g Hovädzí guláš s čerstvou zeleninou na maďarský spôsob
100 g Bryndzové halušky

75 g Bravčová panenka v slaninovom kabátiku
100 g Zeleninový cous cous

PRÍLOHY
70 g Zemiakové pyré so smotanou a bylinkami

80 g Ručne robená žemľová knedľa
30 g Pečivo

70 g Zeleninový šalát

DEZERTY
50 g Podľa dennej ponuky
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BUFET 5
Cena 18,34 €/osoba bez DPH

22,00 €/osoba s DPH

STUDENÝ BUFET
70 g Mozzarella caprese

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 v trojobale

75 g Dusené hovädzie pliecko s kuriatkami a fazuľou
150 g Špagety Aglio e Olio
100 g Ratatouille zelenina

PRÍLOHY
100 g Maslové baby zemiaky

100 g Dusená ryža s hrozienkami
30 g Pečivo

50 g Miešaný zeleninový šalát s olivami

DEZERT
50 g Podľa dennej ponuky

BUFET 6
Cena 18,34 €/osoba bez DPH

22,00 €/osoba s DPH

STUDENÝ BUFET
70 g Nakladaná zelenina  

v horčicových semienkach a jablčnom octe

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

0,25 l Cesnakový krém s krutónmi

TEPLÝ BUFET
75 g Kuracie prsia plnené mozzarellou

75 g Morčacie prsia s provensálskou omáčkou
100 g Bravčové stehno na smotane s hráškom a uhorkou
75 g Milánska hovädzia roštenka v paradajkovej omáčke

150 g Smotanové cestoviny 
s tuniakom a červenou cibuľou

100 g Zeleninové lasagne

PRÍLOHY
100 g Zemiakové hranolky
100 g Zemiakové gnocchi

50 g Dusená zelenina
50 g Miešaný listový šalát

DEZERTY
50 g Podľa dennej ponuky
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BUFET 7
Cena 22,50 €/osoba bez DPH

27,00 €/osoba s DPH

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 Sous Vide bravčová panenka  

s omáčkou zo sušených sliviek
75 g Hovädzia roštenka na ragú z koreňovej zeleniny

100 g Zemiakové šúľance s medom a orechmi
70 g Vyprážaný camembert

PRÍLOHY
100 g Pečené zemiaky na bravčovej masti s rascou

60 g Varené zemiaky
50 g Grilované zelenina

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
50 g Podľa dennej ponuky

BUFET 8
Cena 22,50 €/osoba bez DPH

27,00 €/osoba s DPH

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 Špenátovo-smotanové gnocchi

PRÍLOHY
100 g Sedliacke zemiaky so slaninou a cibuľou

100 g Dusená ryža
75 g Zemiakové pyré

50 g Miešaný listový šalát

DEZERT
50 g Podľa dennej ponuky
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MENU 1 (3 chody)
Cena 12,50 €/osoba bez DPH

15,00 €/osoba s DPH

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/160 g Kuracie prsia plnené balkánskym syrom 
a sušenou paradajkou podávané s dusenou ryžou

150 g/160 g Steak z bravčovej krkovičky so zelenou fazuľkou 
v slanine podávané so zemiakovým pyré

150 g/160 g Hovädzí Stroganov so šampiňónmi 
podávaný s praženou tarhoňou

150 g/160 g Rybie filé zapekané syrom a bylinkami 
podávané s citrónovou omáčkou a varenými zemiakmi

350 g Cestoviny Al Arrabiatta s olivami

DEZERT
Podľa ponuky

MENU 2 (4 chody)
Cena 15,84 €/osoba bez DPH

19,00 €/osoba s DPH

PREDJEDLO
80 g Carpaccio z marinovanej cvikly s vlašskými orechmi

80 g Tatarák z paradajok a červenej cibuľky
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 chutnej z červenej cibule a opekanými zemiakmi
350 g Cviklové risotto s kúskami kuracieho mäsa, 

cuketou a syrom pecorino
150 g/150 g Filet zo zubáča podávaný  

s pečenou zeleninou
150 g/150 g Grilovaný Flank steak podávaný s grilovanou 

zeleninou a omáčkou zo zeleného korenia

DEZERT
Podľa ponuky
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MENU 3 (4 chody)
Cena 19,17 €/osoba bez DPH

23,00 €/osoba s DPH

PREDJEDLO
80 g Paštéta z Foie Gras s brusnicami 

v ľanových semienkach
80 g Sous – vide hovädzí rooastbeef so šalátom Waldorf
80 g Tatarák z údeného lososa s kôprovým dresingom 

a citrónovou kôrou

POLIEVKY
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 Steak z lososa, cuketové ragú  

s bielym vínom podávané s varenými baby zemiakmi
150 g/200 g Hovädzí Ryb–Eye steak podávaný 

s pečeným zemiakom a baby zeleninou
200 g/160 g Pomaly pečené kačacie prsia podávané 

s pečenou hruškou, pomarančom a žemľovou knedľou

DEZERT
Podľa ponuky

MENU 4 (4 chody)
Cena 22,50 €/osoba bez DPH

27,00 €/osoba s DPH

PREDJEDLO
80 g Tatársky biftek zo sviečkovice s hriankou

100 g Kačacie carpaccio  
s rukolovým šalátom a lesným ovocím

100 g Plnený hermelín s nakladanou zeleninou 
a horčičnými semienkami

POLIEVKY
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
150 g/150 g Teľacie ragú s pravými hríbmi  

a zeleninou podávané s tagliatelle
150 g/150 g Jelení chrbát, redukcia z lesného ovocia a vína 

podávané s gratinovanými zemiakmi
150 g/160 g Kuracie Supreme podávané  

s hráškovým pyré a grilovanými cherry paradajkami
170 g/160 g Bravčová panenka Wellington  

podávaná s julienne zeleninou a štuchanými zemiakmi
200 g/150 g Údený tofu syr podávaný  
so zeleninovým krupotom a bulgurom

DEZERT
Podľa ponuky
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PRAVIDLÁ MICE

• Skupina s objednávkou na servírovaný obed/večeru nesmie presiahnuť 80 osôb.

• Obed/večera formou bufetu ponúknutá skupinám najmenej 20 osôb.

• Záväzná objednávka jedla a nápojov najneskôr 7 dní pred akciou.

• V prípade požiadavky na konkrétne nápoje objednať množstvo najneskôr 7 dni pred akciou (inak 
nemôžeme garantovať dostupnosť požadovaného množstva).

• Najneskôr 48 hodín pred začiatkom akcie je možné meniť počet osôb v rozsahu +/- 30% 
z 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 akcia je možná zmena počtu osôb v rozsahu +/- 10% 
z 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.

• Štandardné otváracie hodiny reštaurácie Culinaria a Panorama sú od 7.00 do 21.00 hod. Každá 
hodina otvorenia reštaurácie nad štandardné otváracie hodiny bude účtovaná a to v sadzbe  
50 €/hod. Predĺženie otváracej doby je nutné dohodnúť vopred.

• Štandardné otváracie hodiny Lobby Baru sú od 10.00 do 23.00 hod. Každá hodina otvorenia Lobby 
Baru nad štandardné otváracie hodiny bude účtovaná a to v sadzbe 20 €/hod. Predĺženie otváracej 
doby je nutné dohodnúť vopred.

• Konečná suma bude faktúrovaná vrátane DPH.
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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, 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 a detský bazén s vodným 
hradom. Počas letnej sezóny vo vonkajšej časti môžete využívať 220 m 
dlhú divokú rieku, vodnú zábavu na pulzujúcej guli v bazéne Bublina či 
v detskom bazéne Sopka.
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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.
Holisticky zameraný wellness s dôrazom na starostlivosť tela, duše a mysle 
je zdrojom novej energie pre každého. Nový wellness & spa s rozšírenou 
kapacitou ponúka prepojenie liptovskej prírody prostredníctvom 
brezových stromov, bešeňovskej jaskyne s ochladzujúcimi vodopádmi a 
veľkolepým Saunovým dómom. Vychutnajte si pokojné chvíle v príjemnom 
prostredí tepidária a objavte harmóniu relaxu a oddychu Bešeňovej.
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). Súčasťou 
saunového sveta sú aj tepidária s výhľadom do exteriéru a odpočinková 
miestnosť na poschodí.

RELAX CENTRUM
Načerpajte energiu v  Relax centre, ktoré ponúka rôzne druhy masáží 
(thajské, klasické, relaxačné, masáže horúcimi lávovými kameňmi) 
a procedúr. Doplnkovou službou centra je fish therapy - prírodná pedikúra 
rybičkami Garra Rufa.
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EXKLUZÍVNA „NOC ZÁŽITKOVÉHO SAUNOVANIA“

Cena od 2 160 € bez DPH s maximálnou kapacitou do 200 osôb
(odporúčame min 20 os., max 120 os.).

*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 vodného parku)
• 4 jedinečné saunové rituály v plnohodnotne, technicky vybavenom 

saunovom dóme s kapacitou 100 osôb
• 2 peelingové procedúry (max. kapacita parnej sauny je 20 osôb)
• 1 metličkovú procedúru (max. kapacita parnej sauny je 20 osôb)
• Spolu 6 sáun, interiérová whirlpool, ochladzovací bazén, exteriérová 

záhrada s dvomi whirlpool, tepidárium, saunový dóm a dva bazény 
s toboganom o celkovej rozlohe 273 m2 v Átriu vodného parku.

• Traja profesionálni saunamastri
• Ovocné občerstvenie po každom rituáli
• K dispozícii wellness bar s ponukou alko/nealko nápojov
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ODPORÚČANÉ AKTIVITY

HORSKÉ A LYŽIARSKE STREDISKO JASNÁ
JASNÁ, to je viac ako 50 km zjazdoviek, 23 vlekov a  lanoviek, 12 freeride zón, ale aj 14 
après 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
Je music club stvorený pre nekonečnú zábavu s  ohromnou kapacitou viac ako 1 000 
zábavychtivých ľudí. Exkluzivitu dvojposchodovému priestoru 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.

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 je jednou z najnavštevovanejších slovenských osád, ktorú zapísali v  roku 1993 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mimoriadne pozoruhodná oáza ľudovej 
architektúry je živou obcou so stálymi obyvateľmi a sezónne prebývajúcimi chalupármi.

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