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Vážený klient,

veľmi si ceníme Váš záujem o Grandhotel**** Starý Smokovec, ktorého história 
siaha až do roku 1904 a sme radi, že môžeme prispieť k Vašej úplnej spokojnosti 
a pohodliu. Vyslovte svoje priania a my urobíme všetko pre to, aby sme Vám 
ich splnili. Zatvorte  oči a predstavte si štýl a komfort, ktorý Vám dovoľuje robiť 
všetko a zároveň neobmedzene oddychovať. Hovoríme o relaxačnej zóne Grand 
Wellness & Spa a čerešničke na torte ponúkaných služieb – kulinárstve šéfkuchára 
Reštaurácie Lefèvre, ktorí považujú plnenie Vašich, aj tých najambicióznejších 
očakávaní, za neodolateľnú výzvu.

Grandhotel**** Starý Smokovec

Grandhotel**** |  www.meetings.tmrhotels.com
Starý Smokovec 38 | 062 01 Vysoké Tatry | Slovakia
+421 911 054 391 |  event@tmr.sk

Matej Fujka
Riaditeľ Grandhotela**** 

Starý Smokovec
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POPis hOtEla:
Štvorhviezdičkový klenot Vysokých Tatier, Grandhotel**** bol 
postavený v roku 1904. Secesná perla Starého Smokovca už 
viac ako 110 rokov poskytuje špičkové služby návštevníkom 
z  celého sveta, medzi ktorými bolo aj množstvo slávnych 
osobností. Aj dnes je Grandhotel**** symbolom špičkových 
služieb, luxusného ubytovania s  nádhernými výhľadmi, 
fantastických kulinárskych špecialít a  tiež hýčkavého 
oddychu v  Grand Spa. Grandhotel**** disponuje tiež 
priestrannými a reprezentatívnymi konferenčnými priestormi. 
Od veľkých firemných akcií, školení, prezentácií, menších 
rokovaní po rodinné oslavy a  svadby v  nezabudnuteľnom 
štýle.

KatEGÓRia: 4*

histÓRia:
Grandhotel bol uvedený do prevádzky v roku 1904 ako prvý 
veľký tatranský hotel. Najväčší podiel na jeho vybudovaní 
mal Gustav Hoepfner starší, vtedajší riaditeľ Spišskej 
úverovej a priemyselnej banky, ktorá bola investorom tejto 
secesnej nádhery.

POlOha:
Grandhotel**** sa nachádza v  centre Starého Smokovca. 
Vlaková a  autobusová stanica sú od hotela vzdialené 
približne 200 m. Len pár metrov nad hotelom sa nachádza 
nástupná stanica na lanovku na Hrebienok. Grandhotel**** 
sa nachádza 1,5 hodiny od letiska v Košiciach, 2,5 hodiny 
od letiska v Krakove, a 4 hodiny od letiska v Bratislave.

NadMORsKÁ VýšKa: 1 025 m n. m.

POČEt iziEb: 79 (151 lôžok)

POČEt KONFERENČNých MiEstNOstí: 6

POČEt REštauRaČNých zaRiadENí: 1

ROzlOha wEllNEss cENtRa: 500 m2

KaPacita PaRKOVisKa hOtEla: 60 parkovacích miest

chEcK-iN: 14.00 hod.

chEcK-Out: 10.00 hod.

latE chEcK Out: 12.00 hod., poplatok 10 €/izba, 
každá ďalšia hodina 10 €
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izba siNGlE
Útulná Single Izba je ideálnou voľbou pre 1 osobu. Svojím dizajnom spája 
modernú eleganciu s  historickou atmosférou. Pohodlie izby umocňuje 
vkusný nábytok a textílie z materiálu, ktorého je radosť sa dotýkať.
Veľkosť jednolôžkových izieb je od 8 m2. Izby nemajú balkón.
Počet izieb: 7

izba staNdaRd
Priestranné a  farebne harmonické nové izby štandard svojím dizajnom 
spájajú modernú eleganciu s  historickou atmosférou, ktorú umocňuje 
trámové záhlavie postele. Táto dominanta každej izby odkazuje na 
prvky pôvodnej fasády hotela a tvorí tak pomyselné puto s minulosťou. 
Pohodlie izieb zvyšuje veľkorysý priestor, pričom každá izba má rozličnú 
dispozíciu a vyznačuje sa jedinečným priestorom s rôznym pôdorysom. 
V  dvojlôžkových izbách sú spojené postele, ktoré je možné v  prípade 
potreby oddeliť. V niektorých izbách je možné umiestniť prístelku a hotel 
taktiež disponuje izbou pre imobilných.
Rozloha izieb štandard je od 25 m2. Izby neponúkajú výhľad z balkóna.
Počet izieb: 32

Nechajte si učarovať tým najúžasnejším výhľadom z jednej zo 66 izieb a 13 apartmánov, ktorý vás presvedčí o pôvabnosti 
tohto miesta  – ideálnej zimnej i  letnej destinácii. Nadčasová elegancia a  neprekonateľná individualita sú charakterovými 
vlastnosťami izieb odrážajúcich presvedčenie hotela  – nielen udržiavať vysoké štandardy, ale zároveň zachovať unikátnu 
historickú atmosféru. Izby sú vybavené vlastnou kupeľňou, satelitnou TV s  plochou obrazovkou, telefónom, minibarom, 
trezorom, WiFi pripojením na izbe, zabudovaným sušičom na vlasy, coffee a  tea setom a  rozmaznávajúcimi županmi 
a papučkami.
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izba dEluxE
Nové presvetlené izby deluxe s  úchvatnými výhľadmi z  balkóna na 
tatranskú prírodu ponúkajú nový druh komfortu v srdci Vysokých Tatier. 
Predstavujú nový svet pôvabu, v ktorom očarí najmä trámové záhlavie 
postele, pocit priestrannosti a  súzvuk farieb tvoriaci nádherný celok. 
Taktiež je možné umiestniť jednu alebo v niektorých izbách aj dve prístelky.
Rozloha izieb je od 25 m2. Každá deluxe izba ponúka výhľad z balkóna.
Počet izieb: 27

aPaRtMÁN JuNiOR
Nové apartmány Junior ponúkajú komfortný priestor pre náročnejších 
hostí. V apartmánoch po rekonštrukcii dominujú pôvodné krištáľové lustre 
a  mohutné čelo postele, ktoré je konštrukčným odkazom na pôvodnú 
fasádu hotela. Každý z  apartmánov pozostáva zo spálne a  obývacej 
miestnosti. V obývacej časti je k dispozícii aj gauč, ktorý môže slúžiť ako 
prístelka.
Tieto apartmány sú bez balkóna.
Počet izieb: 4
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aPaRtMÁN
Nové apartmány ponúkajú komfortný priestor pre náročnejších hostí. 
V  apartmánoch po rekonštrukcii dominujú pôvodné krištáľové lustre 
a  mohutné čelo postele, ktoré je konštrukčným odkazom na pôvodnú 
fasádu hotela. Každý z  apartmánov pozostáva zo spálne a  obývacej 
miestnosti a balkóna. V obývacej časti je k dispozícii aj gauč, ktorý môže 
slúžiť ako prístelka.
Počet izieb: 8

ROyal aPaRtMÁN
Priestorovo a  zároveň štýlovo veľkorysé ubytovanie ponúka Royal 
apartmán, ktorý je v  Tatrách jediný svojho druhu. Tento apartmán je 
zariadený v nadštandardnom štýle - rozsiahly priestor dýcha históriou 
a  zároveň aj secesným prepychom. Veľkoleposť ubytovania v  Royal 
apartmáne umocňuje výhľad z dvoch balkónov na Podtatranskú kotlinu 
a Nízke Tatry. V Royal apartmáne je k dispozícii okrem spálne a obývacej 
miestnosti aj rokovacia miestnosť pre 8 ľudí, ktorá je ideálna na komornejšie 
stretnutia či rokovania.
Rozloha apartmánu je 68 m2.
Počet izieb: 1
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REštauRÁcia
Pohodlne sa usaďte v  štýlovej reštaurácii pod krištáľovými lustrami 
a  užívajte si tradície starej éry stolovania. Reštaurácia Lefévre očarí 
každého gurmána cez svoje menu, ktoré bolo zostavené s  empatiou, 
dôrazom na maximálnu kvalitu a s rešpektom k tradičnej kuchyni. Jedlá 
sú pripravované z  čerstvých surovín od lokálnych dodávateľov, ktoré 
dochucujeme bylinkami pestovanými priamo v areáli nášho hotela.
Kapacita reštaurácie: 100 osôb
Otváracie hodiny: 7.00 – 10.00, 17.30 – 21.30 hod.

wilsON caFé & baR
Objavte dokonalé miesto pre príjemné chvíle s  blízkymi v  priestoroch 
Wilson Café & Bar, ktoré si pamätá návštevy monarchov, slávnych 
hollywoodskych hviezd, ale i osôb, ktoré formovali svetovú históriu. Bar 
je možné prepojiť so salónikom Fridrich August, ktorý má kapacitu až 40 
miest (kino sedenie). Súčasťou baru je aj vonkajšia terasa s kapacitou 40 
miest na sedenie.
Kapacita baru: 60 osôb + 40 osôb (terasa)
Otváracie hodiny: 9.00 – 24.00 hod.

RudOlF JElíNEK baR
Štýlovo zariadené príjemné prostredie na posedenie s možnosťou ochutnať 
veľké množstvo tradičných výrobkov Rudolf Jelínek. Špecializovaná 
predajňa s  barom ponúka najširšiu ponuku výrobkov R. JELÍNEK na 
území Slovenska. Nájdete tu výber tých najlepších ovocných destilátov 
od tradičného výrobcu.
Kapacita baru: 50 osôb
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Rozmery (m) Rozloha (m2) Kino-sedenie Školské sedenie U - sedenie

Sála Hoepfner 14,5 x 12,5 181 150 70 40

Salónik Hossein 8 x 5 40 30 16 16

Salónik Fridrich August 10 x 7 70 40 20 20

Salónik Rudolf Jelínek* 5 x 9 45 – – 16 (board table)

SÁLA  HOEPFNER

SALÓNIK HOSSEIN

REŠTAURÁCIA LEFEVRE

SALÓNIK FRIDRICH AUGUST

WILSON BAR 

WILSON CAFÉ

RECEPCIA

* Nachádza sa v priľahlej budove.
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cENNíK KONFERENČNých PRiEstOROV

Sála Kapacita Poldenný prenájom  
(do 4 hodín) Celodenný prenájom

Sála Hoepfner 150 300 € 500 €

Salónik Fridrich August 40 200 € 300 €

Salónik Hossein 30 150 € 200 €

Salónik Rudolf Jelínek 16 od 95 € od 165 €

V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom dataprojektoru, premietacieho plátna, 1 ks flipchartu, fixy 
a predlžovacie káble.
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cENNíK dOPlNKOVéhO tEchNicKéhO VybaVENia

Druh vybavenia Prenájom

Flipchart od 15 €

Premietacie plátno od 30 €

Whiteboard od 15 €

Projektor od 100 €

Laserové ukazovátko od 10 €

Ozvučenie od 100 €

Bezdrôtový mikrofón od 60 €

Notebook od 100 €

DVD prehrávač od 100 €

WiFi (bezdrôtové pripojenie) v cene prenájmu

LCD monitor od 150 €

Tlmočník od 450 €

Tlačiareň od 120 €

Pódium od 200 €

Tanečný parket od 300 €
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wEllNEss cENtRuM
Po celodennej aktivite je hotelová sauna skvelým spôsobom 
ako si vydýchnuť. Ak ste pripravení venovať relaxácii ešte 
viac času, využite masáže, tepidárium, bazén a celú radu 
terapií, ktoré skrášľujú vaše telo zvnútra i zvonku exkluzívnou 
kombináciou inovatívnych spa procedúr a wellness kultúry.
Kapacita wellness: 50 osôb
Otváracie hodiny: 15.00- 21.00 hod.

Telové masáže Trvanie cena

Klasická masáž 25´ 20 €
Klasická masáž 50´ 35 €
Relaxačná masáž 25´ 20 €
Relaxačná masáž 50´ 35 €
Športová masáž 20´ 25 €
Bylinková masáž 25´ 25 €
Reflexná masáž chodidiel  
s relaxačnou masážou hlavy a šije 50´ 35 €

Masáž tatranským drevom 25´ 25 €
Masáž lávovými kameňmi 60´ 50 €
Breussova masáž 50´ 45 €
Medová masáž 25´ 20 €
Juniorská masáž 20´ 15 €

Telové ošeTrenia Trvanie cena

Bylinkový telový píling 20´ 15 €
Rašelinový zábal 15´ 13 €
Medový zábal 15´ 13 €
Parafínový zábal 15´ 13 €
Anticelulitidný zábal 15´ 15 €

Tvárové ošeTrenia Trvanie cena

Masáž tváre 25´ 25 €
Výživná masáž tváre s maskou 50´ 35 €

Biopedikúra Garra rufa ryBičkami Trvanie cena

Ošetrenie Garra rufa 10´ 9 €
Ošetrenie Garra rufa 15´ 12 €
Ošetrenie Garra rufa 30´ 22 €
Ošetrenie Garra rufa s parafinovým zábalom dlaní 15´ 19 €
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cOFFEE bREaK Mix
Cena 5,50 €/osoba

0,15 l Káva / Čaj
0,33 l Minerálna voda
0,20 l Krištáľová voda

150 g Mix sladkého 
a slaného pečiva

cOFFEE bREaK staNdaRd
Cena 3,50 €/osoba

0,15 l Káva / Čaj
0,33 l Minerálna voda
0,20 l Krištáľová voda

cOFFEE bREaK slaNý/ sladKý
Cena 4,50 €/osoba

0,15 l Káva / Čaj
0,33 l Minerálna voda
0,20 l Krištáľová voda

60 g Sladké alebo slané pečivo

minimálny počet 15 osôb
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cOFFEE bREaK lux
Cena 7,50 €/osoba

0,15 l Káva / Čaj
0,33 l Minerálna voda
0,20 l Krištáľová voda
0,20 l Citrónová voda

60 g Bageta plnená ľadovým 
šalátom, plátkom paradajky 

a bravčovou šunkou
60 g Bageta plnená ľadovým 
šalátom, plátkom šalátovej 

uhorky a syrom eidam
70 g Domáci slivkový koláč 

s mrvenicou

cOFFEE bREaK ROyal
Cena 9,50 €/osoba

0,15 l Káva / Čaj
0,33 l Minerálna voda
0,20 l Krištáľová voda
0,20 l Citrónová voda

0,20 l Domáci bylinkový čaj
60 g Sandwich plnený kuracím mäsom a zeleninou

80 g Zemiaková lokša plnená dusenou červenou 
kapustou a trhaným bravčovým plieckom

50 g Zeleninový Wrap, ľadový šalát,  
paradajky, majonéza, mrkva
60 g Domáci jablkový závin
60 g Čokoládový brownies

cOFFEE bREaK hEalthy
Cena 9,50 €/osoba

0,15 l Káva / Čaj
0,33 l Minerálna voda
0,20 l Krištáľová voda
0,20 l Citrónová voda

0,20 l Domáci bylinkový čaj
100 g Filetované sezónne 

ovocie
20 g Zmes orechov
20 g Sušené ovocie

50 g Domáca müsli tyčinka
80 g Cviklový koláč 

s čokoládou

minimálny počet 15 osôb
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minimálny počet 15 osôb

dOPlNKOVý sORtiMENt

60 g Ciabatta plnená šunkou a syrom  .................................................... 2,50 €
60 g Ciabatta plnená syrom a zeleninou  .............................................  2,00 €
60 g Zeleninové crudités  ..............................................................................  2,00 €
60 g Variácie z lístkového cesta  ................................................................. 1,50 €
60 g Domáca fitness tyčinka  .......................................................................  1,00 €
70 g Tvarohový strúhaný koláč  ..................................................................  1,00 €
60 g Muffin  ............................................................................................................ 1,50 €
50 g Pletenec s pekanovými orechmi a javorovým sirupom  ........ 1,50 €
80 g Ovocný šalát  ...........................................................................................  2,00 €
80 g Filetované ovocie  ................................................................................... 2,50 €
80 g Ovocné bowle  ......................................................................................... 3,50 €
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BUFET
Cena od 25,00 €/osoba

Výber pečiva, šalátov a olejov

studené jedlá:
Výber slovenských mäsových výrobkov zdobených sterilizovanou zeleninou

Výber slovenských syrových výrobkov zdobených hroznom a orechmi
Bryndzová pena s červenou cibuľkou

Bravčová paštéta s brusnicovým džemom

Polievky
Vývar z hovädzej lopatky s koreňovou zeleninou a rezancami

Tradičná „Kapustnica“ s údenou klobáskou a sušenými hubami

hlavné jedlá
Pomaly pečené bravčové plece na rasci s karamelizovanou dusenou červenou 

kapustou, mastené lokše, zemiakový knedlík s opečenou cibuľkou
Medové kuracie stehienka na keli ochutenom cesnakom

Dusená ryža parfumovaná cibuľou a klinčekmi
Hovädzie líčka dusené na červenom víne s koreňovou zeleninou

Tlačené zemiaky s cibuľkou a prepusteným maslom
Bryndzové pirohy s kyslou smotanou a slaninou

dezert
Medový krémeš

Dunajské rezy s višňami
Lievance s čučoriedkovou omáčkou

minimálny počet 30 osôb
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MENu 2

PREdJEdlO
Pečená cvikla s kozím syrom 

a krémovým balsamicom,  
mandľové lupienky

hlaVNé JEdlO
Bravčová panenka pečená  

vcelku ochutená čerstvým tymiánom, 
karfiolové pyré s gratinovanými 
zemiakmi a zelenou špargľou

dEzERt
Čokoládová tortička  

Grand s malinovým coulis a šľahačkou

MENu 1

PREdJEdlO
Vitello Tonnato s rukolou 

a olivovým olejom

POliEVKa
Paradajková krémová polievka 

s bazalkovým pestom  
a syrom Grana Padano

hlaVNé JEdlO
Plnené kuracie prsia špenátovou 

plnkou servírované s mrkvovým pyré 
a mandľovými kroketami

MENu 3

POliEVKa
Brokolicový krém  

s opečeným chlebom  
a olivovým olejom

hlaVNé JEdlO
Pohánkové rizoto  

so zelenou špargľou, fazuľou fava  
a restovanými šampiňónmi,  

Halloumi syr

dEzERt
Čokoládový piesok  

a ríbezľový sorbet s lieskovcami

Servírované 3-chodové menu od 17,00 €/osoba
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MENu 2

PREdJEdlO
Mozzarella plátky  

prekladané paradajkami,  
domáce bazalkové pesto, rukola

tEPlé PREdJEdlO
Zubáč pečený na olivovom oleji 

servírovaný s teplým šošovicovým  
šalátom s karfiolom

hlaVNé JEdlO
Teľacia kvetová špička  

so smotanovým špenátom 
a restovanými zemiakmi,  

chrenové jabĺčko a chlebová majonéza

dEzERt
Teplý jablkový závin  

s vanilkovým krémom

MENu 1

PREdJEdlO
Plátky bravčovej panenky pripravenej 

sous vide dekorovaná majonézou 
dochutenou údenou paprikou 

a marinované uhorky v sladko kyslom 
náleve, baby špenát

POliEVKa
Cícerová krémová s opečenými 
zemiakmi a paprikovým olejom

hlaVNé JEdlO
Kuracie prsia Supreme na zemiakovej 

kaši miešanej s údeným syrom,  
lupienky kelu

dEzERt
Jablkový Pie s hoblinami mandlí

MENu 3

POliEVKa
Tekvicovo paprikový krém,  

zemiaková štrúdľa

tEPlé PREdJEdlO
Smažený zemiakový piroh  

plnený cuketou  
a omáčka z čerstvých paradajok 

s čiernymi olivami

hlaVNé JEdlO
Smotanová polenta  
ochutená tymiánom  

a hubové ragú s Feta syrom

dEzERt
Čokoládové suflé  

s vanilkovou zmrzlinou

Servírované 4-chodové menu od 20,00 €/osoba
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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.

sPišsKý hRad
Spišský hrad patrí k  najväčším hradným komplexom v  Európe. Spišský 
hrad je zapísaný do zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO.

EVENty a aKtiVity
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)

INFORMÁCIE O HOTELI HOTELOVÉ IZBY VYBAVENIE HOTELA BREAKS & MENU
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