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Vážený klient,

sme poctení Vašim záujmom o hotel Pošta****. 
Tento výnimočný boutique hotel v Jasná Centrum si 
Vás okamžite získa svojimi prvotriednymi službami 
a unikátnou atmosférou. 

Dovoľte, aby sme Vás srdečne privítali v  náručí 
tatranskej prírody a  zaželali Vám krásny pobyt, 
počas ktorého sa budeme snažiť naplniť všetky 
Vaše očakávania.

Tím Hotela Pošta ****

Hotel Pošta**** | www.hotelposta.sk
Demänovská Dolina 72 | 031 01 Liptovský Mikuláš 1 | +421 911 054 392
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INFORMÁCIE O HOTELI IZBY A APARTMÁNY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

PoPis hotela:
Jediný boutique Ski-in / Ski-out hotel priamo 
v Jasná Centrum.
 
Štýlový horský hotel s komornou atmosférou
a hrejivým teplom domova vďaka precízne
vybraným materiálom, dizajnovým prvkom
a individuálnemu prístupu k prianiam hostí. 

KateGÓRia:
4-hviezdičkový boutique hotel

histÓRia:
Zrekonštruovaný objekt „Tri Domky“ bývalej
Pošty (1949) ožíva v lete 2017 moderným
dizajnom inšpirovaným krásou Nízkych Tatier.

Poloha:
Vo svetovom stredisku Jasná:
•	 18 minút (15 km) od Liptovského Mikuláša 

a diaľnice D1
•	 46 minút (64 km) autom od najbližšieho letiska – 

Poprad
•	 V blízkosti nástupnej stanice lanovky v Jasná 

Centrum

NadmoRsKá VýšKa: 1110 m n. m. 

Počet izieb:
24 izieb, 7 apartmánov (75 lôžok, 6 prísteliek + 10 
rozťahovacích gaučov, vhodných aj pre 2 osoby)

Počet KoNfeReNčNých miestNostí: 1

Počet ReštauRačNých zaRiadeNí: 1

Rozloha wellNess ceNtRa: 311 m2

KaPacita PaRKoVisKa hotela: 30 miest

checK-iN: od 14.00 hod.
checK-out: do 10.00 hod.

late checK out: 
do 12:00, 20 € / izba 
do 14:00, 40 € / izba 
do 16:00, 60 € / izba
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izba deluXe

Dvojlôžková izba s kúpeľňou a WC, vybavená televíziou so satelitným príjmom, 
telefónom, Wi-Fi, mini barom, trezorom a sušičom na vlasy. Niektoré izby ponú-
kajú aj výhľad z balkóna. Počet bezbariérových izieb – 1. Niektoré izby ponúkajú 
možnosť prístelky.
Počet izieb: 16

izba deluXe saffRoN

Dvojlôžková izba s kúpeľňou a WC, vybavená televíziou so satelitným príjmom, 
telefónom, Wi-Fi, mini barom, trezorom a sušičom na vlasy. Izby ponúkajú aj 
výhľad z balkóna. Tieto izby sú vybavené vysoko kvalitnými, ručne vyrábanými 
matracmi z prírodných materiálov od slovenskej spoločnosti Saffron Beds. Izby 
ponúkajú možnosť prístelky.
Počet izieb: 4

izba superior

Izby Superior poskytujú vkusné horské pohodlie a disponujú sofou, ktorá v prí-
pade potreby môže byť využitá ako prístelka pre 2 osoby. Vycibrený interiér 
z prírodných materiálov a rustikálny genius loci sa vďaka väčšiemu priestoru 
stávajú zárukou ultimátneho odpočinku pre mladé rodinky a páry. Väčšina izieb 
má aj vlastný balkón, vďaka ktorému si okrem výhľadu na krásy Nízkych Tatier 
naplno vychutnáte aj svieži tatranský vzduch priamo z izby.
Počet izieb: 5

aPaRtmáN

Jedno a dvojspálňové apartmány, z ktorých niektoré sú vybavené balkónom a ku-
chynkou disponujú priestrannou obývacou miestnosťou, niektoré aj krbovými 
kachľami. Niektoré apartmány sú typu mezonet na 2 podlažiach. Niektoré apart-
mány ponúkajú aj možnosť prístelky. Rozloha apartmánov je od 44 m2 do 90 m2.
Počet apartmánov: 3 jednospálňové, 4 dvojspálňové
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aNGus reštaurácia
V štýlovej reštaurácii s dizajnovým interiérom a výhľadom na oko-
litú prírodu vás čaká pravý gurmánsky zážitok. Z lokálnych a čer-
stvých surovín v  réžii nášho šéfkuchára pripravujeme nápadité 
menu inšpirované medzinárodnou kuchyňou.

lobby baR a teRasa
Štýlový priestor s krbom, krásnymi výhľadmi a našim VIP prístu-
pom na príjemné prežitie Vašich dní v Jasnej.
Kapacita lobby baru: 12 osôb, terasa hotela 40 osôb.
Otváracie hodiny: 8.00 - 23.00 hod.

Ďalšie služby: 
•	Požičovňa	horských	bicyklov	a športových	potrieb
•	Požičovňa	spoločenských	hier
•	Denná	tlač
•	Mini	knižnica	v každej	izbe	a apartmáne
•	Babysitting

•	Dogsitting 
•	Laundry	service	-	pranie	a žehlenie
•	Predaj	šperkov	na	recepcii
•	Predaj	suvenírov	a doplnkového	tovaru
•	Minibus	servis

VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS
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aNGus reštaurácia
odporúčaný počet - 67 osôb
maximálny počet - 77 osôb

lobby baR

VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS

REŠTAURÁCIA 77 osôb

krb

balkón

lobby bar

LOBBY BAR 22 osôb

reštaurácia

bar
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wellNess ceNtRum
 
Oddýchnuť a zrelaxovať môžete počas celého roka v charizmatickom wellness centre s masážnym nerezovým 
bazénom, fínskou saunou, parnou saunou a  relaxačnou zónou. Masáž si môžete vychutnať v 2 útulných 
masážnych miestnostiach.
 
Kapacita wellness: 30 osôb. Otváracie hodiny: 15.00-21.00 hod.

VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS
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VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS

Tvárové ošeTrenia
Facial treatments

PHYRIS Aqua Fresh
(expresné osvieženie | express refreshment) 30 min € 39

PHYRIS Hyaluron Intensive
(intenzívna hydratácia | intensive hydration) 60 min € 59

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

PHYRIS Perfect Age
(lifting tvár, krk, dekolt, maska | lifiting of face, neck, decolt, mask) 70 min € 69

PHYRIS See Change
(intenzívne omladenie so silou morských rias | intensive younger 
feeling using the power of sea weed)

60 min € 59

Skrášľujúca masáž argánovým olejom (tvár, dekolt) | Beautification 
argan oil massage (face, decollete) 

25 min
€ 25

€ 20
+100 b./pt.

Sezónne ošeTrenie
seasonal treatments

PHYRIS Winter Wonderland (limitovaná ponuka) zimné ošetrenie 
(dostupné v zime) | PHYRIS Winter Wonderland (limited offer) winter 
treatment (available in winter)

60 min € 45

PHYRIS Face and Body Fit Shape - Spring & Summer Fresh 
(dostupné v lete) | PHYRIS Face and Body Fit Shape - Spring & 
Summer Fresh (available in summer)

60 min € 45

MaSáže
massages

Bankovanie
Curable flasks detox massage

25 min € 20

Masáž Lávovými Kameňmi
Hot stones massage

60 min
€ 45

€ 35
+200 b./pt.

Reflexná masáž chodidiel
Reflexology foot massage

25 min € 25

Klasická masáž 
Classical massage

25 min € 25
50 min € 35

Hĺbková masáž
Deep feel massage

25 min € 29
50 min € 39

Medová masáž 
Honey massage

25 min
€ 20

€ 15
+100 b./pt.

Skrášľujúca masáž tela argánovým olejom  
Beautification argan oil body massage

50 min € 49

Relaxačná masáž
Relaxation massage

50 min € 49

Vyživujúca Masáž s pílingom a BIO kokosovým olejom 
Nourishing massage with peeling and BIO coconut oil

60 min € 49

Antistresová masáž
Anti-stress massage

50 min € 49

Masáž pre budúce mamičky
Mother to be massage

25 min € 15

Detská masáž | Kids massage
len pre deti do 16 rokov / suitable only for children up to 16 years of age

15 min € 10

Telové ošeTrenia
Body treatments

Naparovací kúpeľ nôh s masážou nôh 
Steam foot bath with a foot massage

25 min
€ 25

€ 20
+100 b./pt.

Škoricový anticelulitídny zábal
Cinnamon anti-cellulite pack

25 min € 29

PHYRIS Body Exclusive  
(teplý telový olej | hot body oil) 60 min € 49

individuálne vSTupy WellneSS & Spa
Wellness & spa individual entry

Wellness & Spa Externí Dospelí Hostia 
Wellness & Spa Outside Guests Adults

120 min € 20

Wellness & Spa Externí Hostia, Deti Do 15 Rokov 
Wellness & Spa Outside Guests, Kids Up To 15 Years Of Age

120 min € 10

Wellness & Spa Ubytovaní Dospelí Hostia 2. vstup 
Wellness & Spa Hotel Adult Guests 2nd Entry

120 min € 15

Wellness & Spa Ubytovaní Hostia 2. Vstup Deti
Wellness & Spa Hotel Guests 2nd Entry, Kids Up To 15 Years Of Age

120 min € 7
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VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS

KONFEREčNÉ PRIESTORY HOTELA POŠTA****

sály Kapacita

rozmery rozloha (m2) Kinosedenie Školské sedenie u - sedenie

Konferenčná miestnosť 5 x 17 85 34 / 43 34 / 48

reštaurácia + bar 148

terasa 56

Hodinový prenájom celodenný prenájom

Konferenčná miestnosť 110,00 € 220,00 €

Flipchart (1 ks zdarma) zdarma zdarma

plátno (1 ks zdarma) zdarma zdarma

Whiteboard zdarma zdarma

projektor (1 ks zdarma) zdarma zdarma

laserové ukazovátko zdarma zdarma

ozvučenie zdarma zdarma

Bezdrôtový mikrofón 60,00 € 60,00 €

Hands free head set mikrofón 60,00 € 60,00 €
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VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS

KONFEREčNÉ PRIESTORY HOTELA POŠTA****

U-SEDENIE 34 osôb
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VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS

KONFERENčNÉ PRIESTORY HOTELA GRAND**** JASNÁ

Konferenčné priestory hotela Grand**** Jasná dostupné maximálne 2 minúty chôdze od nás z hotela.

sály Kapacita cena nájmu

rozmery rozloha 
(m2)

Kino- 
sedenie

Školské  
sedenie u - sedenie Hodinový 

prenájom

celodenný 
nájom 

(viac ako 
4 hodiny)

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

Kongresová miestnosť i. 12 x 7 84 75 40 26 58 € 380 €

Kongresová miestnosť ii. 12 x 6,8 81 75 40 26 58 € 380 €

Kongresová miestnosť iii. atyp 141 104 80 40 58 € 380 €

veľká konferenčná miestnosť 14 x 13 182 180 120 40+30 37 € 290 €

malá konferenčná sála 13 x 7 91 100 64 30 22 € 180 €

Konferenčný salónik na prízemí 9 x 7 63 40 30 22 18 € 147 €

Konferenčný salónik, 3. posch. 7 x 6 42 45 25 20 18 € 147 €

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

Foyer (lobby bar - hotelová hala) 548 €

nočný bar (noc) 350 €

Wellness 275 €
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VAŠA KONFERENCIA TECHNICKÉ VYBAVENIEGASTRONÓMIA & SLUŽBY WELLNESS

druh vybavenia poldenný prenájom (do 4 hodín) celodenný prenájom

Flipchart (1 ks zdarma) 10,00 € 20,00 €

plátno (1 ks zdarma) 30,00 € 50,00 €

Whiteboard zdarma zdarma

projektor (1 ks zdarma) 100,00 € 130,00 €

laserové ukazovátko zdarma zdarma

ozvučenie * Základné ozvučenie je v cene prenájmu 230,00 € 230,00 €

Bezdrôtový mikrofón od 60,00 € 60,00 €

Káblový mikrofón od 30,00 € 30,00 €

Klopový mikrofón od 60,00 € 60,00 €

dvd prehrávač zdarma zdarma

cd prehrávač zdarma zdarma

WiFi (bezdrôtové pripojenie) zdarma zdarma

lcd tv od 150,00 € 150,00 €

tlmočník od 450,00 € 450,00 €

tlačenie z pc – a4 strana 0,15 € 0,15 €

pódium od 300,00 € 300,00 €

tanečný parket od 300,00 € 300,00 €
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COFFEE BREAK

IZBY A APARTMÁNY

MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

cfb 3
cena 7,50 €/osoba

•	 Káva, čaj, voda
•	 Bruschetta sposcuitom 

a paradajkovým chutney 
70 g

•	 Ovocná bublanina 40 g
•	 Lístkové tyčinky 50 g
•	 Čerstvé ovocie mix 50 g

cfb 1
cena 5,00 €/osoba

•	 Káva, čaj
•	 Voda s citrónom
•	 Obložený chlebík 

so šunkou a syrom 70 g

cfb 4
cena 9,00 €/osoba

•	 Káva, čaj, voda
•	 Obložený chlebík 

so šunkou a syrom 70 g
•	 Kanapka s domácou 

klobásou a pikantnou 
paprikou 30 g

•	 Bábovka 50 g
•	 Mini croissant maslový 25 g

cfb 2
cena 6,50 €/osoba

•	 Káva, čaj, voda
•	 Škvarkový pagáč 30 g
•	 Pizza slimák 60 g
•	 Muffin 50 g

cfb 5
cena 12,00 €/osoba

•	 Káva, čaj, voda
•	 Sendvič s mozzarellou, 

paradajkou a bazalkovým 
pestom 100 g

•	 Croissant syrový 50 g
•	 Kanapka s údeným lososom 

a citrónovou majonézou 30 g
•	 Ovocná bublanina 40 g
•	 Čerstvé ovocie mix 50 g

CFB: Coffee break

COFFEE BREAKS
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COFFEE BREAK

IZBY A APARTMÁNY

MENU

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

meNu 1
18 €/osoba
•	Kačacia polievka krémová
•	Kuracie prsia  

s parmezánovou omáčkou, 
dusená ryža

•	Rez svieži ovocný 

meNu 4
25 €/osoba
•	Cviklové carpaccio  

s kozím syrom 
•	Česká kulajda  

so strateným vajíčkom
•	Dubákové rizoto  

s parmezánom
•	Torta maková

Všetky jedlá, omáčky a dezerty sú čerstvo pripravované z lokálnych surovín. Pri varení využívame rôzne techniky 
spájania ingrediencií pre dômyselnejší kulinársky zážitok. Ak si želáte zmeniť, doplniť určité jedlo alebo máte požia-
davky na bezlepkovú alebo inú diétu, radi Vám vyhovieme.

meNu 2
22 €/osoba
•	Šalát cezar
•	Špenátová polievka  

s prepeličím vajíčkom 
•	Bravčová panenka  

s dubákovou omáčkou, 
zemiakový gratin

•	Rez dobošový

meNu 5
28 €/osoba
•	Vitello tonnato  

s kaparovou omáčkou,  
domáci chlieb

•	Dubákové cappuccino 
•	Hovädzie líčka na zeleninovej 

omáčke, zemiaková kaša 
s hľuzovkou 

•	Torta kubánska

meNu 3
25 €/osoba
•	Parfé z údeného pstruha, 

domáce pečivo
•	Hovädzí vývar  

s domácimi rezancami
•	Kačacie prsia na pomarančovej 

omáčke, pučené zemiaky
•	Torta jogurtovo ovocná

meNu 6
28 €/osoba
•	Tatarák z lososa  

s kaparami, hrianka
•	Hráškový krém s mätovým 

pestom a chlebovým chipsom
•	Pstruh na cviklových špagetách 

na pórkovom ragú 
•	Zapekané palacinky  

s tvarohom a vanilkovým 
krémom 
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ODPORÚčANÉ AKTIVITY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Výlety lanovkami
Objavte krásy Nízkych Tatier a dych vyrážajúcich výhľadov z vrcholov hôr. 
Pohodlne sa vyvezte lanovkami a užívajte si cestu plnú zážitkov. Najmoderne-
jšou kabínkovou lanovkou na Slovensku Funitel sa môžete vyviesť na druhý 
najvyšší vrchol Nízkych Tatier Chopok (2024 m n. m.).

music club haPPy eNd
Stvorený pre nekonečnú zábavu s kapacitou viac ako 1000 zábavychtivých 
ľudí. Exkluzivitu dvojposchodovému priestoru so sklenenými mostíkmi dodáva 
aj samostatný VIP salónik, 3 bary a dramatické osvetlenie. Kvalitná aparatúra 
FUNKTION ONE poteší nie len DJov a kapely, ale aj náročné uši užívajúcich si 
návštevníkov.

Jaskyňa slobody
Ohuruje návštevníkov svojimi farbami a  tajuplným podzemným tokom 
Demänovky. Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny, niekoľko kilo-
metrov pod známym lyžiarskym strediskom Jasná.

aquapark 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 
voda, pirátska loď, bazény, vodné atrakcie a morský bar.

AKTIVITY
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AKTIVITY

EVENTY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

EVENTY a AKTIVITY podľa Vašich požiadaviek a predstáv. Spoznajte svojich kolegov z iného uhla pohľadu, 
zabavte sa spoločne na netradičnom teambuildingu a utužte svoj kolektív s nami.

•	 teamBuildingové aKtivity  
(zábavno-súťažný teambuilding, zážitkový teambuilding, extrémny a adrenalínový teambuilding),

•	 mini eventy (program pre malé skupiny na spestrenie kongresu či semináru a pod.)

•	 eventy na svaHu (preteky – na objednávku, promo akcie na svahu)

TEAMBUILDINGY
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AKTIVITY

EVENTY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

tatransKá večera 
ZážitKov, 
luKová 1 670 m n. m.
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AKTIVITY

EVENTY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

KonFerencie 
na cHopKu 
2 004 m n. m.
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AKTIVITY

EVENTY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

e-BiKing
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AKTIVITY

EVENTY

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

sKupinová 
lyžovačKa
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AKTIVITY

EVENTY

EVENTY S BENEFITMI

VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

TEAMBUILDINGY

1 tím pre celý región
1 tím pre kompletnú podporu

1 kontakt pre nezabudnuteľné zážitky
1 sieť hotelov so stálymi výhodami

1 dodávateľ pre všetky služby 

iba s tmR hotels



INFORMÁCIE O HOTELI IZBY A APARTMÁNY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU

Klienti, Ktorí Boli u nás spoKojní: 



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


