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Szanowni Państwo,

doceniamy Państwa zainteresowanie naszym hotelem Tri Studnič-
ky****, Dolina Demianowska - Jasna, otoczonym unikalną górską 
scenerią. Realizacja Państwa indywidualnych wyobrażeń to dla nas 
wyzwanie, w związku z tym każdemu szczegółowi podczas wydar-
zenia poświęcimy szczególną uwagę. Zapraszamy do degustacji 
wyszukanych kulinariów restauracji hotelowej, Dolina Demianowska, 
Jasna. 

Hotel Tri Studničky****

Hotel Tri Studničky**** | www.tristudnicky.sk
Demänovská Dolina 5 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Slovakia

Hotel Tri Studničky****
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INFORMACJE O HOTELU POKOJE HOTELOWE WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

OPIS HOTELU:
Hotel butikowy Tri Studničky **** w Doline Demianowskiej 
stanowi doskonałą harmonię architektury i materiałów 
osadzoną w przepięknym naturalnym otoczeniu Tatr 
Niskich. Spróbuj luksusu dzięki wyjątkowemu połączeniu 
domowego ciepła, typowej atmosfery schroniska 
górskiego i rozpieszczającego komfortu najlepszych 
hoteli miejskich oraz doskonałej kuchni.

OTRZYMANE WYRÓŻNIENIA:
Tripadvisor – Winner of Certificate of Excellence 2015
Word Ski Awards – Slovakia‘s Best Ski Boutique Hotel 
2015
Tripadvisor – Travellers’ Choice 2014
Certyfikat Feng Shui w 2013 r.
Hotelier roku 2013 – Związek Hoteli i Restauracji Republiki 
Słowackiej
Hotelier roku 2011 – Związek Hoteli i Restauracji Republiki 
Słowackiej

KATEGORIA:
hotel 4-gwiazdkowy

LOKALIZACJA:
Na początku Doliny Demianowskiej 6 km od Liptowskiego 
Mikułasza i autostrady D1, 60 minut autem od 
najbliższego lotniska – Poprad, 6 km od najbliższego 
ośrodka narciarskiego – Jasna

WYSOKOŚĆ NAD POZIOMEM MORZA:
700 m n.p.m.

LICZBA POKOI:
37 – w tym apartamenty (100 łóżek, 11 dostawek)

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH: 2

LICZBA OBIEKTÓW RESTAURACYJNYCH: 1

LICZBA MIEJSC NA PARKINGU PRZY HOTELU:  
60 miejsc

CHECK-IN: od godz. 14.00

CHECK-OUT: do godz. 10:00

LATE CHECK OUT: do godz. 12.00, opłata 40 €/pokój



INFORMACJE O HOTELU POKOJE HOTELOWE WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

APARTAMENTY
Zanurz się w nich i skorzystaj z luksusowego pobytu. Apartamenty z 
kilkoma sypialniami, z których niektóre posiadają także kominek i są 
połączone przestronnym salonem.
Liczba pokoi: 1x jedna sypialnia, 5x dwie sypialnie, 3x trzy 
sypialnie

APARTAMENT VIP
Apartament VIP dla 2 osób przeznaczony jest dla gości pragnących cieszyć 
się doskonałą i niczym niezakłóconą wygodą oraz niekończącym się 
komfortem. Podziwiaj widok górskiego potoku z przestronnego tarasu lub 
rozkoszuj się absolutnym relaksem przy kominku, przy winku przesiadując 
za masywnym kontuarem barowym lub w dużej owalnej wannie.
Liczba apartamentów: 1

POKÓJ TYPU DELUXE
Dwuosobowe pokoje posiadają łazienkę i WC, są wyposażone w 
telewizję satelitarną, telefon, mini bar, sejf i wbudowaną suszarkę do 
włosów. Niektóre pokoje oferują również widok z balkonu. Liczba 
pokoi bezbarierowych – 1 (nr 307). W niektórych pokojach możliwość 
dostawki. Powierzchnia pokoi wynosi od 20 m kw. do 40 m kw.
Liczba pokoi: 17

pokój TYPU STANDARD
Dwuosobowe pokoje posiadają łazienkę i WC, są wyposażone w 
telewizję satelitarną, telefon, mini bar, sejf i wbudowaną suszarkę do 
włosów. Niektóre pokoje oferują również widok z balkonu, skierowane 
w stronę parkingu. Powierzchnia pokoi wynosi 20 m kw.
Liczba pokoi: 10



RESTAURACJA

W stylowej restauracji z widokiem na otaczającą przyrodę 
czekają na Państwa prawdziwe doznania kulinarne. Szeroki 
wybór wyrafinowanych dań kuchni domowej i światowej.

Liczba miejsc w restauracji:
100 osób

Godziny otwarcia:
7.00 – 22.00

LOBBY BAR

Przyjemne chwile spędzone w lobby barze z kominkiem lub na 
tarasie przy szumiącym potoku Demänovka.

Liczba miejsc w lobby barze:
80 osób

Godziny otwarcia:
7.00-22.30

INFORMACJE O HOTELU POKOJE HOTELOWE WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU



CENTRUM WELLNESS I WYPOSAŻENIE SPORTOWE

Pozwólcie sobie na doskonały pobyt wellness w ekskluzywnym 
Boutique Wellness – dajcie się rozpieszczać masażami i zabiegami 
relaksacyjnymi, rozluźnijcie się w jacuzzi lub saunie.

Liczba miejsc w wellness: 35 osób.

Godziny otwarcia: 15.00-21.00

W hotelu można wypożyczać rowery i inny sprzęt sportowy lub 
ćwiczyć w kąciku fitness.

INNE USŁUGI

•	transfer z i na lotnisko, parking, publiczny skibus

•	wypożyczalnia rowerów górskich i sprzętu sportowego

•	wypożyczalnia gier planszowych

•	kącik dziecięcy i plac zabaw

•	kącik internetowy, WiFi (w każdym pokoju, w holu hotelu, w sali 
konferencyjnej i restauracji)

•	usługi pralnicze – pranie i prasowanie

•	sprzedaż biżuterii na recepcji

INFORMACJE O HOTELU POKOJE HOTELOWE WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU



INFORMACJE O HOTELU

POMIESZCZENIA KONFERENCYJNE

POKOJE HOTELOWE

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DEKORACJE

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

SALE KONFERENCYJNE

Sale konferencyjne zapewniają poczucie harmonii z pachnącym lasem i szumiącym potokiem. Doskonałe dla mniejszych 
grup szukających ekskluzywności, prywatności i doznań kulinarnych.

Sale Hotelu Tri Studničky to ekskluzywne miejsce na różne wydarzenia, bankiety, rauty, spotkania handlowe i konferencje 
mniejszego typu. W miesiącach letnich do dyspozycji również przestronny cichy taras za hotelem.

Wymiary (m) Powierzchnia 
(m2)

Układ kinowy Układ szkolny Układ siedzeń 
w podkowę

Lobby bar, Hotelowy hol 12 x 24 288 80 – –

Salonik konferencyjny 8 x 6 48 30 20 10

Restauracja 30x10 + 14x10 + 6x7 215 100 – –

Taras letni I. 6 x 3 18 8 – –

Taras letni II. 8 x 3 24 12 – –

Sala konferencyjna 16 x 7 112 90 60 40

TERASA

R
EC

EPC
IA

KRB TERASA

REŠTAURÁCIA

KONFERENČNÁ SÁLA

SALÓNIK



INFORMACJE O HOTELU

POMIESZCZENIA KONFERENCYJNE

POKOJE HOTELOWE

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DEKORACJE

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

CENNIK SAL KONFERENCYJNYCH

CENNIK WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO

Sala Wynajem  
na 4 godziny

Wynajem na 
ponad 4 godziny

Sala konferencyjna 110 220

Salonik konferencyjny 60 110

Rodzaj wyposażenia Wynajem  
na 4 godziny

Wynajem na 
ponad 4 godziny

Flipchart (1 szt. gratis) 10,00 € 20,00 €

Ekran (1 szt. gratis) 30,00 € 50,00 €

Projektor 60,00 € 100,00 €

Whiteboard gratis gratis

Nagłośnienie 230,00 € 230,00 €

Mikrofon bezprzewodowy od 60,00 € 60,00 €

Mikrofon przewodowy od 30,00 € 30,00 €

Mikrofon miniaturowy 
(lavalier) 60,00 € 60,00 €

Odtwarzacz DVD gratis gratis

Odtwarzacz CD gratis gratis

Typ A: maksymalna liczba osób: 34 osoby

Typ B: maksymalna liczba osób: 70 osób

Typ C: maksymalna liczba osób: 36 osób



INFORMACJE O HOTELU

POMIESZCZENIA KONFERENCYJNE

POKOJE HOTELOWE

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DEKORACJE

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

Rodzaj wyposażenia Wynajem  
na 4 godziny

Wynajem na 
ponad 4 godziny

WiFi (bezdrôtové pripojenie) gratis gratis

LCD TV od 150,00 € 150,00 €

Tłumacz od 450,00 € 450,00 €

Drukowanie z PC – A4 strona 0,15 € 0,15 €

Scena od 300,00 € 300,00 €

Parkiet 300,00 € 300,00 €

Usługa Cena

Identyfikator 0,50 €

Menu 3,00 €

Nawigacja 1,00 €

Porządek posiedzenia 10,00 €

Mała dekoracja kwiatowa na okrągłe stoły od 15,00 €

Duże aranżacje kwiatowe na główny stół od 50,00 €

Długie świeczki gratis

Typ D: maksymalna liczba osób: 68 osób

Typ E: maksymalna liczba osób: 52 osoby

Typ F: maksymalna liczba osób: 40 osób



INFORMACJE O HOTELU

COFFEE BREAK

POKOJE HOTELOWE

BUFET MENU

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

COFFEE BREAK „BRAIN FOOD“
Cena 16,00 €/osoba (min. liczba osób 10)

Odtłuszczony jogurt naturalny
Płatki pełnoziarniste, płatki owsiane

Wybór orzechów, nasion
Kasza jaglana

Miód, syrop klonowy
Herbata (świeża mięta)

Soki owocowe
Świeże owoce – jabłka, winogrona

Kanapki pełnoziarniste z pastą łososiową i tuńczykową
Mieszanka sałat liściastych, sałatka ze świeżego szpinaku

Oliwa z oliwek
Czekolada gorzka z zawartością min. 60% kakao

Prezentujemy Państwu ofertę hotelową przerw kawowych, która pomoże w organizacji skutecznych spotkań biznesowych 
czy uprzyjemni czas podczas imprezy firmowej. Oferta została przygotowana na podstawie naszych długoletnich 

doświadczeń w organizacji spotkań roboczych lub prywatnych. Cenę przerwy kawowej podano za osobę i jest 
korzystniejsza w stosunku do naszych zwykłych cen. (Poniższe oferty są wyceniane dla co najmniej 10 osób)

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na specjalność naszego hotelu, tzw. brain food coffee break. Starannie 
skomponowane menu z surowców i produktów, które korzystnie wpływają na koncentrację, nie obciążają przewodu 
pokarmowego i nie powodują senności. Przeciwnie, pobudzają, stymulują koncentrację i poprawiają pamięć dzięki 

zastosowaniu przeciwutleniaczy. Ponadto doskonale smakują.

Pomyślnego zakończenia spotkania roboczego życzy zespół hotelu Tri studničky.



INFORMACJE O HOTELU

COFFEE BREAK

POKOJE HOTELOWE

BUFET MENU

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

COFFEE BREAK 3
Cena 9,00 €/osoba

0,3 l ciepłego napoju (kawa, herbata)
0,25 l woda mineralna

130 g pannini, mango, pancetta, chilli
30 g choco cookies
120 g świeże owoce

COFFEE BREAK 4
Cena 11,00 €/osoba

0,3 l ciepłego napoju (kawa, herbata)
0,25 l woda mineralna

100 g ciabatta, wędzony łosoś, creme 
fraiche, warzywa

40 g lavash cracker
50 g financier

120 g świeże owoce

COFFEE BREAK 5
Cena 14,00 €/osoba

0,3 l ciepłego napoju (kawa, herbata)
0,25 l woda mineralna

120 g domowy chlebek z grillowanym 
mięsem drobiowym, buraki 
marynowane, sałata lodowa

30 g croisant
20 g makaroniki

100 g strucla jabłkowo-orzechowa  
z sosem waniliowym

120 g miąższ ze świeżych owoców

COFFEE BREAK 2
Cena 6,50 €/osoba

0,3 l ciepłego napoju (kawa, herbata)
0,25 l woda mineralna

100 g strucla jabłkowo-orzechowa
130 g miąższ owocowy

COFFEE BREAK 1
Cena 5,00 €/osoba

0,3 l ciepłego napoju (kawa, herbata)
0,25 l woda mineralna

70 g pomidorowa focaccia

minimalna liczba osób



BUFET 1
Cena 24,00 €/osoba

Przystawki
Sałatka Cezar z podsmażanym bekonem  

i kuleczkami parmezanu
Rillettes z dziczyzny, jogurt, pistacje

Zupa
Consommé drobiowe z makaronem i warzywami

Dania główne
Grillowane żeberka wieprzowe na czosnku, miodzie i ziołach

Kotlet z kurczaka w panierce
Strogonof wołowy

Smażony sandacz z grilla, masło ziołowe
Involtini

Dodatki
Opiekane ziemniaki

Puree ziemniaczane aligot
Ryż Badiana

Surówki
Zielone sałaty z dresingiem limonkowo-miodowym
Sałatka ogórkowa z koperkiem i kwaśną śmietaną

Surówka panzanella

Desery
Mus czekoladowy z ciemnej i białej czekolady

Tarta cytrynowa z sosem malinowym

BUFET 2
Cena 26,00 €/osoba

Przystawki
Bruschetta, prosciuto, grana padano

Pianka bryndzowa, czarny sezam, brioche

Zupa
Starosłowacka zupa grzybowa na kwaśno

Dania główne
Kotlet wieprzowy w panierce

Smażony udziec jagnięcy na rozmarynie i czosnku
Ragout z dziczyzny

Pstrąg gotowany na prze, koper
Makaron carbonara

Dodatki
Pieczony ziemniak ze świeżymi ziołami

Pieczone ziemniaczki na rozmarynie
Kluseczki

Surówki
Zielone sałaty z dresingiem jogurtowym

Mieszana sałatka ogrodowa
Surówka Coleslaw

Desery
Tiramisu

Tort czekoladowy z sosem malinowym

INFORMACJE O HOTELU

COFFEE BREAK

POKOJE HOTELOWE

BUFET MENU

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

Wybór z menu obiadowego lub kolacyjnego (min. liczba gości na bufet wynosi 50 osób)
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COFFEE BREAK

POKOJE HOTELOWE

BUFET MENU

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

BUFET 3
Cena 30,00 €/osoba

Przystawki
Pasztet z filetów z kurczaka, foie gras, prosciutto

Gotowany łosoś z chrzanem na chlebku koprowym

Zupa
Liptowska kwaśnica

Dania główne
Konfitowane udko z kaczki z pomarańczą i szałwią

Grillowana polędwica wieprzowa z sosem z pieprzu czarnego
Udo z jelenia, sos z dzikiej róży

Policzki wołowe na czerwonym winie
Smażony kalafior

Makaron z sosem alfredo

Dodatki
Knedel karlowarski

Gotowane ziemniaki z masłem
Placki ziemniaczane
Czerwona kapusta

Surówki
Zielone sałaty z dresingiem musztardowo-miodowym

Sałata z pomidorów, oliwek z octem balsamicznym
Cykoria, białe balsamico, kozi ser

Desery
Creme brulee

Jabłkowa tarta

BUFET 4
Cena 34,00 €/osoba

Przystawki
Roast beef z młodego byczka z żurawiną

Carpaccio z pieczonej ćwikły, pinia

Zupa
Minestrone

Dania główne
Polędwica wołowa w śmietanie z borówką brusznicą
Pieczony boczek wieprzowy na czosnku i tymianku

Karczek wołowy na sposób burgundzki
Gotowany łosoś na parze

Nugety drobiowe, dip serowy
Makaron arabiatta

Dodatki
Opiekane ziemniaczki, bryndza, bekon, cebula

Knedle na parze
Kapusta na maśle

Surówki
Zielone sałaty z dresingiem jogurtowo-czosnkowym

Grecka sałata z serem feta i oliwkami
Jabłkowo-selerowa z winogronami i orzechami

Desery
Sernik ucierany

Waniliowa pannacotta
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mENU 1
Cena 18,00 €/osoba

Zupa
Consommé drobiowe z makaronem, mięsem i warzywami

Danie główne
Filet z kurczaka z grilla, smażone warzywa na miodzie,  

biały sos bbq

Deser
Waniliowa Panna Cotta z owocami

mENU 3
Cena 27,00 €/osoba

Przystawki
Risotto dyniowe

Zupa
Zupa brokułowa, ser kozi, orzechy włoskie

Danie główne
Dorsz na parze, warzywny cous-cous

Deser
Strudla makowo-wiśniowa

mENU 2
Cena 22,00 €/osoba

Przystawki
Parfé z wątróbek drobiowych z brioszką i żurawiną

Zupa
Starosłowacka grzybowa kwaśnica

Danie główne
Konfitowany karczek cielęcy na czerwonym winie, k 

remowa polenta kukurydziana, rzodkiewki

Deser
Sałatka owocowa z lodami waniliowymi

mENU 4
Cena 27,00 €/osoba

Przystawki
Carpaccio z marynowanej ćwikły, dojrzewający ser krowi

Zupa
Zupa warzywna minestrone

Danie główne
Grillowana polędwica wieprzowa, puree z chrzanem, 

warzywa na maśle

Deser
Sernik

COFFEE BREAK BUFET MENU

Wybór z menu obiadowego i kolacyjnego
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mENU (BRAIN FOOD mENU) BF1
Cena 20,00 €/osoba

Zupa
Zupa dyniowa z pestkami dyni

i olejem dyniowym

Danie główne
Filety z kurczaka tandoori, warzywa gotowane na parze, 

jęczmień

Deser
Chia puding

mENU (BRAIN FOOD mENU) BF2
Cena 26,00 €/osoba

Zupa
Hummus z ciecierzycy, lavash cracker

Danie główne
Grillowany stek z łososia, warzywne ratatouille, 

sos z białego wina

Deser
Pianka z mascarpone z małymi owocami i płatkami zbóż

COFFEE BREAK BUFET MENU

Wybór z menu obiadowego i kolacyjnego

mENU 5
Cena 30,00 €/osoba

Przystawki
Panna Cotta groszkowa, pstrąg ceviche, chlebek koperkowy

Zupa
Consommé z królika, kluseczki wątrobiane

Danie główne
Konfitowane udko z kaczki, czerwona kapusta,  

kawałki pomarańczy, placuszek

Deser
Jabłkowa tarta z lodami waniliowymi

mENU 6
Cena 36,00 €/osoba

Przystawki
Risotto grzybowe z rukolą i wiórkami parmezanu

Zupa
Liptowski kapuśniak

Danie główne
Grillowany cielęcy flank stek, pieczony batat 

i sos z musztardy dijon

Deser
Tiramisu
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WELLNESS-SPA CENTRUM

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

NATURAL WELLNESS & SPA
Zrelaksuj się i zanurz w nieznanym uczuciu bezwładności – intensywnym uczuciu absolutnego relaksu. Zanurz się w głąb 
siebie w luksusowej strefie relaksu lub ochłódź rozpalone ciało po pobycie w saunie fińskiej w strumieniu z charakterystyczną 
nazwą lokalizacji Demänovka, który gwarantuje lodową świeżość również dlatego, że potok przepływa przez obie tutejsze 
jaskinie.

ZABIEGI TRI STUDNIČKY

Masaż Harmonia Tri Studničky
50 min 29 €
25 min 19 €

Masaż ZEN Tri Studničky 70 min 49 €

ZEN Indyjski masaż olejkiem 
z refleksyjnym masażem stóp 70 min 59 €

SPECJALNIE DLA PANÓW

THALGOMEN zabieg dla panów 70 min 55 €

ZABIEGI NA TWARZ

Zabieg kolagenowy THALGO 55 min 69 €

Zabieg hialuronowy THALGO 55 min 69 €

Zabieg nawilżający THALGO 70 min 55 €
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WELLNESS-SPA CENTRUM

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

ZABIEGI NA CIAŁO

Zabieg z algami morskimi z peelingiem 
THALGO 75 min 59 €

Zabieg z algami morskimi THALGO 50 min 49 €

Miodowy okład detoksykacyjny z 
peelingiem 50 min 39 €

Detoksykujący okład miodowy 30 min 29 €

Peeling ciała THALGO 40 min 25 €

Parafinowy okład na dłonie / stopy 30 min 15 €

Bio pedicure rybkami Garra ruffa 30 min 25 €

WSTĘP (mAKS. 2 GODZINY)

Wellness goście z zewnątrz 15 €

Wellness dzieci do 15 r.ż. 7 €

Wellness dla zakwaterowanych 2. wejście 15 €

Wellness dla zakwaterowanych dzieci 2. wejście 7 €

mASAŻE

Masaż kamieniami wulkanicznymi 70 min 45 €

Masaż aromaterapeutyczny 70 min 45 €

ndyjski masaż głowy na bazie olejków 40 min 35 €

Limfatyczny masaż ciała 70 min 49 €

Limfatyczny masaż twarzy 40 min 35 €

Masaż dla ciężarnych 70 min 39 €
35 min 29 €

Refleksyjny masaż stóp 25 min 25 €

Masaż klasyczny 50 min 35 €
25 min 25 €

Masaż głęboki 50 min 39 €
25 min 29 €

Masaż miodowy 25 min 19 €

Masaż rąk 20 min 19 €

Masaż dziecięcy (od 6 r.ż. do 15 r.ż.) 15 min 9 €

Masaż Breussa  
(na zdrowe kręgi i dyski międzykręgowe) 50 min 39 €



INFORMACJE O HOTELU POKOJE HOTELOWE

POLECANE ATRAKCJE

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

WYJAZDY KOLEJKą LINOWą
Odkryj piękno Tatr Niskich i podziwiaj zapierające dech w piersiach widoki ze 
szczytów gór. Wjedź wygodnie kolejką i wybierz się na wędrówkę pełną prze-
żyć. Najnowsza kolejka gondolowa na Słowacji zawiezie chętnych na drugi 
najwyższy szczyt Tatr Niskich - Chopok (2024 m n.p.m.). 

MUSIC CLUB HAPPY END 
Stworzony do niekończącej się zabawy, może pomieścić ponad 1000 rozba-
wionych osób. Ekskluzywność dwupoziomowego klubu ze szklanymi most-
kami dopełnia odrębny salonik VIP, 3 bary i odpowiednie oświetlenie. Wy-
sokiej jakości nagłośnienie marki FUNKTION ONE cieszy nie tylko DJ-ów i 
zespoły, ale też wymagające uszy imprezowiczów. 

JASKINIA WOLNOŚCI
Zachwyca odwiedzających swoimi kolorami i pełną tajemnic podziemną rze-
ką Demianowką. Znajduje się po prawej stronie Doliny Demianowskiej, kilka 
kilometrów od największego ośrodka narciarskiego Jasna. 

AqUAPARK TATRALANDIA 
Największy całoroczny park rozrywki wodnej w Europie Środkowej z Tropi-
kalnym Rajem, w którym możesz poczuć się jak na Karaibach przez 365 dni w 
roku – tropikalne temperatury, woda morska, statek piracki, baseny, atrakcje 
wodne i bar morski. 
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