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Szanowni Państwo,

jesteśmy zaszczyceni Państwa zainteresowaniem 
hotelem Pošta****. Ten wyjątkowy hotel butikowy 
w  Jasná Centrum szybko zyskuje uznanie gości 
usługami świadczonymi na najwyższym poziomie i 
unikalną atmosferą. Witamy serdecznie w otoczeniu 
tatrzańskiej przyrody i  życzymy udanego pobytu, 
podczas którego będziemy starali się spełnić Państwa 
wszelkie oczekiwania. 

Zespół Hotelu Pošta ****

Hotel Pošta**** | www.hotelposta.sk
Demänovská Dolina 72 | 031 01 Liptovský Mikuláš 1 | +421 911 054 392
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INFORMACJE O HOTELU POKOJE I APARTAMENTY WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

OPiS hOtelu: 

Jedyny boutique Ski-in / Ski-out hotel w samym Centrum 
Jasná. 

Stylowy hotel górski z kameralną atmosferą i rozgrzewają-
cym ciepłem ogniska domowego dzięki precyzyjnie dobra-
nym materiałom, modnym elementom i indywidualnemu 
podejściu do życzeń gości.  

KAteGORiA: 
4-gwizdkowy hotel butikowy

hiStORiA:
Wyremontowany obiekt „Trzy Domki“ byłej Poczty (1949) 
ożył latem 2017 dzięki nowoczesnemu wzornictwu zain-
spirowanemu pięknem Tatr Niskich.  

POłOżenie:
W łatwo dostępnym ośrodku górskim Jasna: 

•	18 minut (15 km) od Liptowskiego Mikułasza  
i autostrady D1 

•	46 minut (64 km) samochodem od najbliższego  
lotniska – Poprad 

•	W pobliżu stacji początkowej wyciągu w Jasna Centrum 

WySOKOść n.P.m.:
1110 m. 

ilOść POKOi:
24 pokoje, 7 apartamentów (75 łóżek, 6 dostawek + 10 roz-
kładanych sof, które wygodnie pomieszczą też 2 osoby) 

ilOść SAl KOnfeRencyjnych: 1

ilOść POmieSzczeń ReStAuRAcyjnych: 1 

POWieRzchniA centRum SPA: 311 m2 

ilOść miejSc dO PARKOWAniA: 30 

checK-in: od godz. 14.00. 

checK-Out: do godz. 10.00. 

lAte checK Out:  
do 12:00, 20 € / pokój;  
do 14:00, 40 € / pokój;  
do 16:00, 60 € / pokój 
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POKój deluXe
Dwuosobowy pokój z łazienką i WC, wyposażony w telewizor z anteną sa-
telitarną, telefon, Wi-Fi, mini bar, sejf i suszarkę do włosów. Niektóre pokoje 
oferują widok z balkonu. Ilość pokoi przystosowanych dla osób niepełno-
sprawnych – 1. W niektórych pokojach istnieje możliwość dostawki.
ilość pokoi: 16

POKój deluXe SAffROn
Pokój dwuosobowy z łazienką i WC, wyposażony w telewizor z anteną sa-
telitarną, telefon, Wi-Fi, mini bar, sejf i suszarkę do włosów. Pokoje oferują 
widok z balkonu. Są też wyposażone w wysokiej jakości ręcznie robione ma-
terace z naturalnych materiałów słowackiej firmy Saffron Beds. Możliwość 
dostawki.
ilość pokoi: 4

POKój SuPeRiOR
Pokoje Superior to atrakcyjny i wygodny górski styl z sofą, która w razie po-
trzeby może być użyta jako dostawka dla 2 osób. Przyjemne wnętrze z na-
turalnych materiałów i  rustykalny motyw w większej przestrzeni stają się 
gwarancją dobrego odpoczynku dla młodych rodzin i par. Większość pokoi 
ma też własny balkon, z którego oprócz widoków na piękno Tatr Niskich, 
można się cieszyć świeżym tatrzańskim powietrzem bezpośrednio z pokoju. 
ilość pokoi: 5

APARtAment
Apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami, niektóre wyposażone w bal-
kon i kuchnię, mają przestronną część wypoczynkową, niekiedy też kominek. 
Niektóre apartamenty, typu mezonetowego, znajdują się na dwóch pozio-
mach. W niektórych apartamentach istnieje możliwość dostawki. Powierzch-
nia apartamentów wynosi od 44 m2 do 90 m2.
ilość apartamentów: 3 z jedną sypialnią, 4 z dwiema sypialniami
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AnGuS ReStAuRAcjA

W urządzonym ze smakiem wnętrzu restauracji z widokiem na otaczająca 
przyrodę naszych gości czekają wyjątkowe doznania kulinarne. Pod okiem 
naszego szefa kuchni z lokalnych i świeżych produktów powstają wyśmie-
nite dania inspirowane kuchnią międzynarodową.

lObby bAR i tARAS

Stylowa przestrzeń z kominkiem, pięknymi widokami i naszym podejściem 
VIP, by uprzyjemnić Państwu chwile spędzone w Jasnej.

Ilość miejsc w lobby barze: 
12 osób, taras hotelu 40 osób. 

Godziny otwarcia:  
8.00 - 23.00.

inne uSłuGi:

•	Wypożyczalnia rowerów górskich i wyposażenia sportowego
•	Wypożyczalnia gier towarzyskich
•	Gazety codzienne
•	Mini biblioteka w każdym pokoju i apartamencie
•	Baby sitting

•	Dog sitting
•	Laundry service - pranie i prasowanie
•	Sprzedaż biżuterii w recepcji
•	Sprzedaż pamiątek i dodatków
•	Usługi minibus 

TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA
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AnGuS ReStAuRAcjA
zalecana liczba gości - 67 osób 
maksymalna liczba gości - 77 osób

lObby bAR

TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA

REŠTAURÁCIA 77 osôb

krb

balkón

lobby bar

LOBBY BAR 22 osôb

reštaurácia

bar
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centRum SPA

Proponujemy odpoczynek i relaks przez cały rok w centrum Spa ze stalowym basenem do masażu, sauną fińską i strefą 
relaksu. Można rozkoszować się masażem w jednym z 2 przytulnych pokoi do masażu. 

ilość miejsc w Spa: 30. 

Godziny otwarcia: 15.00-21.00. 

TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA
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TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA

Zabiegi na twarZ
Facial treatments

PHYRIS Aqua Fresh 
(ekspresowe orzeźwienie | express refreshment) 30 min € 39

PHYRIS Hyaluron Intensive
(intensywne nawilżanie | intensive hydration) 60 min € 59

PHYRIS Perfect Age
(ekspresowy lifting | express lifiting) 30 min € 49

PHYRIS Perfect Age
(lifting twarzy, szyi, dekoltu, maska | lifiting of face, neck, decolt, mask) 70 min € 69

PHYRIS See Change
(intensywne odmładzanie z mocą wodorostów | intensive younger 
feeling using the power of sea weed)

60 min € 59

Masaż upiększający z olejkiem arganowym (twarz, dekolt) | 
Beautification argan oil massage (face, decollete) 

25 min
€ 25

€ 20
+100 b./pt.

Zabiegi seZonowe
seasonal treatments

PHYRIS Winter Wonderland (oferta limitowana) zabieg zimowy 
(dostępny zimą) | PHYRIS Winter Wonderland (limited offer) winter 
treatment (available in winter)

60 min € 45

PHYRIS Face and Body Fit Shape - Spring & Summer Fresh 
(dostępne latem) | PHYRIS Face and Body Fit Shape  
- Spring & Summer Fresh (available in summer)

60 min € 45

Masaże
massages

Bańki
Curable flasks detox massage

25 min € 20

Masaż gorącymi kamieniami
Hot stones massage

60 min
€ 45

€ 35
+200 b./pt.

Masaż refleksologiczny stóp
Reflexology foot massage

25 min € 25

Masaż klasyczny 
Classical massage

25 min € 25
50 min € 35

Masaż głęboki
Deep feel massage

25 min € 29
50 min € 39

Masaż miodowy
Honey massage

25 min
€ 20

€ 15
+100 b./pt.

Masaż upiększający ciała z olejkiem arganowym 
Beautification argan oil body massage

50 min € 49

Masaż relaksacyjny
Relaxation massage

50 min € 49

Masaż odżywiający z peelingiem i BIO olejkiem kokosowym
Nourishing massage with peeling and BIO coconut oil

60 min € 49

Masaż antystresowy
Anti-stress massage

50 min € 49

Masaż dla przyszłych mam
Mother to be massage

25 min € 15

Masaż dziecięcy | Kids massage
tylko dla dzieci do 16 lat / suitable only for children up to 16 years of age

15 min € 10

Zabiegi na ciało
Body treatments

Kąpiel parowa stóp z masażem stóp 
Steam foot bath with a foot massage

25 min
€ 25

€ 20
+100 b./pt.

Cynamonowy okład antycellulitowy
Cinnamon anti-cellulite pack

25 min € 29

PHYRIS Body Exclusive  
(ciepły olejek do ciała | hot body oil) 60 min € 49

indywidualne wejścia do wellness & spa
Wellness & spa individual entry

Wellness & Spa Dorośli goście z zewnątrz
Wellness & Spa Outside Guests Adults

120 min € 20

Wellness & Spa Goście z zewnątrz, Dzieci do 15 lat
Wellness & Spa Outside Guests, Kids Up To 15 Years Of Age

120 min € 10

Wellness & Spa Dorośli goście hotelu 2. wejście
Wellness & Spa Hotel Adult Guests 2nd Entry

120 min € 15

Wellness & Spa Dorośli goście hotelu 2. wejście dzieci 
Wellness & Spa Hotel Guests 2nd Entry, Kids Up To 15 Years Of Age

120 min € 7
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TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA

SALE KONFERENCYJNE HOTELU POšTA****

sale pojemność

rozmiary powierzchnia (m2) układ kinowy układ szkolny układ w kształ-
cie podkowy

sala konferencyjna 5 x 17 85 34 / 43 34 / 48

restauracja + bar 148

taras 56

Wynajem na godziny Wynajem całodzienny

sala konferencyjna 110,00 € 220,00 €

Flipchart (1 szt. gratis) gratis gratis

ekran (1 szt. gratis) gratis gratis

Whiteboard gratis gratis

projektor (1 szt. gratis) gratis gratis

Wskaźnik laserowy gratis gratis

nagłośnienie gratis gratis

mikrofon bezprzewodowy 60,00 € 60,00 €

Hands free head set mikrofon 60,00 € 60,00 €
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TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA

SALE KONFERENCYJNE HOTELU POšTA****
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TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA

SALE KONFERENCYJNE HOTELU GRAND**** JASNá

Sale konferencyjne hotelu Grand**** jasná dostępne do 2 minut spaceru z naszego hotelu. 

sale pojemność pojemność cena najmu

rozmiary powierzchnia 
(m2)

układ 
kinowy

układ 
szkolny

układ w 
kształcie 
podkowy

Wynajem 
na godziny

Wynajem 
całodniowy 

(ponad  
4 godziny)

układ konferencyjny i + ii + iii 
(max. kapacita 380 osôb) 25,2 x 12,5 307 350 200 72 150 € 1100 €

sala konferencyjna i 12 x 7 84 75 40 26 58 € 380 €

sala konferencyjna ii 12 x 6,8 81 75 40 26 58 € 380 €

sala konferencyjna iii atyp 141 104 80 40 58 € 380 €

duża sala konferencyjna 14 x 13 182 180 120 40+30 37 € 290 €

mała salka konferencyjna 13 x 7 91 100 64 30 22 € 180 €

salonik konferencyjny na parterze 9 x 7 63 40 30 22 18 € 147 €

salonik konferencyjny, 3 piętro 7 x 6 42 45 25 20 18 € 147 €

słowacka izba 8 x 6 48 25 15 15 18 € 147 €

Foyer (lobby bar – hol hotelowy) 548 €

Bar nocny (noc) 350 €

spa 275 €
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TWOJA KONFERENCJA WYPOSAŻENIE TECHNICZNEGASTRONOMIA & USŁUGI SPA

rodzaj wyposażenia Wynajem na pół dnia (do 4 godzin) Wynajem na cały dzień

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

ekran (1 szt. gratis) 30,00 € 50,00 €

Whiteboard gratis gratis

projektor (1 szt. gratis) 100,00 € 130,00 €

Wskaźnik laserowy gratis gratis

nagłośnienie * podstawowe nagłośnienie w cenie wynajmu 230,00 € 230,00 €

mikrofon bezprzewodowy od 60,00 € 60,00 €

mikrofon przewodowy od 30,00 € 30,00 €

mikrofon krawatowy od 60,00 € 60,00 €

odtwarzacz dvd gratis gratis

odtwarzacz cd gratis gratis

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 €

pódium od 300,00 € 300,00 €

parkiet do tańca od 300,00 € 300,00 €



INFORMACJE O HOTELU

COFFEE BREAK

POKOJE I APARTAMENTY

MENU

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

cfb 3
cena 7,50 €/osoba

•	 Kawa, herbata, woda
•	 Bruschetta z prosciutto  

i pomidorowym chutney 70 g
•	 Ciasto z owocami 40 g
•	 Paluszki z ciasta francuskiego 50 g
•	 Świeże owoce mix 50 g

cfb 1
cena 5,00 €/osoba

•	 Kawa, herbata
•	 Woda z cytryną
•	 Kanapka z szynką i serem 70 g

cfb 4
cena 9,00 €/osoba

•	 Kawa, herbata, woda
•	 Kanapka z szynką i serem 70 g 
•	 Kanapka z domową kiełbasą  

i pikantną papryką 30 g
•	 Babeczka 50 g
•	 Mini croissant maślany 25 g

cfb 2
cena 6,50 €/osoba

•	 Kawa, herbata, woda
•	 Słone ciastko ze skwarkami 30 g
•	 Pizza ślimak 60 g
•	 Muffin 50 g

cfb 5
cena 12,00 €/osoba

•	 Kawa, herbata, woda
•	 Kanapka z mozzarellą,  

pomidorem i pesto z bazylii 100 g
•	 Croissant serowy 50 g
•	 Kanapka s wędzonym łososiem  

i majonezem cytrynowym 30 g
•	 Ciasto z owocami 40 g
•	 Świeże owoce mix 50 g

CFB: Coffee break

COFFEE BREAKS
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COFFEE BREAK

POKOJE I APARTAMENTY

MENU

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

menu 1
18 €/osoba
•	 Kremowa zupa z kaczki
•	 Pierś z kurczaka w sosie 

parmezanowym, ryż duszony
•	 Świeże ciasto owocowe

menu 4
25 €/osoba
•	 Carpaccio z buraka z kozim 

serem
•	 Czeska kulajda z jakiem  

w koszulce
•	 Risotto z borowików  

z parmezanem
•	 Tort makowy

Wszystkie dania, sosy i desery są przygotowywane na świeżo z produktów lokalnych. Podczas gotowania wykorzystujemy 
różne techniki łączenia składników w celu uzyskania bardziej zaskakujących połączeń kulinarnych. Jeśli chcą Państwo zmienić 
lub uzupełnić konkretne danie albo zastosować dietę bezglutenową lub inną, chętnie wyjdziemy podejmiemy się wyzwania. 

menu 2
22 €/osoba
•	 Sałatka cezar
•	 Zupa szpinakowa  

z jajkiem przepiórczym
•	 Polędwiczka wieprzowa w sosie 

borowikowym, ziemniaki gratin
•	 Tort Dobosa

menu 5
28 €/osoba
•	 Vitello tonnato z sosem  

z kaparów, chleb domowy 
•	 Cappuccino borowikowe 
•	 Policzki wołowe na sosie 

warzywnym, truflowe puree  
z ziemniaków

•	 Tort kubański

menu 3
25 €/osoba
•	 Parfait z wędzonego pstrąga, 

domowe pieczywo
•	 Rosół wołowy z domowym 

makaronem
•	 Pierś z kaczki na sosie 

pomarańczowym, pieczone 
ziemniaki

•	 Tort jogurtowo-owocowy

menu 6
28 €/osoba
•	 Tatar z łososia z kaparami, 

grzanka
•	 Krem z groszku z pesto 

miętowym i chipsem z chleba
•	 Pstrąg na spaghetti z buraków  

na porowym ragout
•	 Naleśniki zapiekane z twarogiem  

i kremem waniliowym
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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. 

ATRAKCJE
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AKTIVITY

EVENTY

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

imPRezy i WydARzeniA zgodnie z Państwa oczekiwaniami i pomysłami. Poznajcie się z kolegami z pracy z innej pers-
pektywy, bawcie się razem podczas nietradycyjnego spotkania integracyjnego i razem z nami wzmocnijcie swój zespół. 

•	 imprezy integracyjne (zabawy i konkursy, niezapomnianie wrażenia czy ekstremum i adrenalina), 

•	 mini eventy (program dla małych grup dla urozmaicenia konferencji lub seminarium itp.) 

•	 eventy na stoku (wyścigi – na zamówienie, akcje promocyjne na stoku) 

TEAMBUILDINGY
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AKTIVITY

EVENTY

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

tatrzański Wieczór Wrażeń, 
luková 1 670 m n.p.m.
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AKTIVITY

EVENTY

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

konFerencje 
na cHopoku 
2 004 m n.p.m.
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AKTIVITY

EVENTY

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

roWery 
elektryczne
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AKTIVITY

EVENTY

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

na narty  
W grupie
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AKTIVITY

EVENTY

EVENTY S BENEFITMI

WYPOSAŻENIE HOTELU BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

1 zespół na cały region 
1 zespół zapewniający pełne wsparcie 
1 kontakt na niezapomniane wrażenia 

1 sieć hoteli ze stałymi bonusami 
1 dostawca wszystkich usług  

tylKO z tmR hOtelS
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klienci, którzy Byli zadoWoleni z naszycH usług:



hotel Pošta**** | www.hotelposta.sk
Demänovská Dolina 72 | 031 01 Liptovský Mikuláš 1 | +421 911 054 392 | event@tmr.sk


