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Szanowni Klienci,

cieszy nas Państwa zainteresowanie Hotelem fIS***. Będziemy zaszczyceni mogąc 
uświetnić Państwa wydarzenie dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu 
i indywidualnemu podejściu do planowania i organizacji.

Idealnie usytuowany wśród tatrzańskiej przyrody, legendarny Hotel fIS*** oferuje 
unikalną przestrzeń na każde wydarzenie i  w oryginalny sposób podkreśli jego 
doniosłość.

Hotel fIS*** Štrbské Pleso

Hotel fIS*** | www.meetings.tmrhotels.com

k Vodopádom 4028/6 | 059 85 Štrbské Pleso | Slovakia

+421 911 054 391 | event@tmr.sk

erika fočárová
Dyrektor hotelu 

fis*** Štrbské Pleso
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OpiS hOtelu:
Hotel fIS***, największy kompleks hotelowo-sportowy 
w Tatrach Wysokich, położony na wysokości 1346 m 
n.p.  m. niedaleko jeziora Szczyrbskiego. Ze względu na 
wyjątkową lokalizację jest prawdziwą oazą dla sportowców 
poszukujących najlepszych warunków do treningu, a także 
dla osób spragnionych relaksu i  odpoczynku w samym 
sercu słowackich gór.

KateGOria: 3*

hiStOria:
największym wydarzeniem sportowym nad jeziorem 
Szczyrbskim były Mistrzostwa Świata w narciarstwie 
klasycznym w 1970 roku. Z okazji tego wydarzenia powstał 
kompleks areál snov z Hotelem fIS***, który zaprojektowali 
architekci profesor eugen kramár, czołowa postać 
słowackiej architektury i ján Šprlák.

pOłOżenie:
Hotel fIS*** znajduje się nad jeziorem Szczyrbskim, 
u podnóża majestatycznych szczytów – Solisko i Patria – 
przed wlotem do Doliny Młynickiej. jest oddalony o nieco 
ponad kilometr od dworca kolejowego i  autobusowego 
Štrbské Pleso. Bezsprzeczną zaletą takiego położenia jest 
bliskość ośrodka narciarskiego (zaledwie 50 m do tras 
zjazdowych) i wszystkich wydarzeń sportowych.
Hotel fIS*** znajduje się 20 minut jazdy samochodem od 
lotniska w Popradzie, 2 godziny jazdy samochodem od 
lotniska w krakowie i 4 godziny od lotniska w Bratysławie.

WySOKOść nad pOziOmem mOrza: 1346 m n.p. m.

liczba pOKOi: 63 pokoje + 14 bungalowów, 3 pokoje 
Single, 20 pokoi economy Twin, 27 pokoi Standard Double, 
11 pokoi rodzinnych, 2 apartamenty, 14 bungalowów fIS 
economy (180 łóżek + 55 dostawek)

liczba Sal KOnferencyjnych: 2

liczba reStauracji: 2

liczba miejSc parKinGOWych: 40

checK-in: od godz. 14.00

checK-Out: do godz. 10.00

late checK Out: do godz. 14.00, opłata 20 €/pokój
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pOKój SinGle
Zrelaksuj się nad jeziorem Szczyrbskim w odnowionym pokoju 
jednoosobowym. Mniejszy pokój to idealny wybór dla osób 
poszukujących aktywnego wypoczynku. Pokój jednoosobowy oferuje 
widok z balkonu i posiada łazienkę z prysznicem.
liczba pokoi: 3

pOKój Standard dOuble
odnowione dwuosobowe pokoje z  podwójnym łóżkiem. Większość 
pokoi ma możliwość wstawienia jednej dostawki oraz posiada balkon.
liczba pokoi: 27

pOKój ecOnOmy tWin
odnowione pokoje economy Twin są wprost stworzone dla miłośników 
turystyki. nieduże przytulne pokoje z  2 oddzielnymi łóżkami są 
idealnym rozwiązaniem dla osób preferujących aktywny wypoczynek. 
Większość pokoi posiada również balkon. każdy z pokoi ma własną 
łazienkę z prysznicem.
liczba pokoi: 20
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apartament
apartamenty z dwoma oddzielnymi pokojami, doskonałe dla rodzin 
i  grup, które podczas wypoczynku w Tatrach pragną maksymalnej 
prywatności. Przestronne apartamenty składają się z 2 pokoi z dużym 
podwójnym łóżkiem i  miejscem do przechowywania. Urzekające 
górskie widoki i  zakwaterowanie w samym centrum całorocznego 
ośrodka Štrbské Pleso to gwarancja zadowolenia podczas całego 
pobytu.
liczba pokoi: 2

bunGalOWy fiS ecOnOmy
oddzielne bungalowy usytuowane około 70 metrów od Hotelu 
fIS***. 2- i 3-osobowe murowane domki o standardzie turystycznym 
dla niezbyt wymagających gości. We wszystkich bungalowach jest 
możliwość dostawki. Podczas pobytu do dyspozycji gości są: sypialnia 
z łóżkiem dwuosobowym, salon z kompletem wypoczynkowym i TV 
satelitarną, prywatna łazienka z  prysznicem i  Wc oraz miejsce do 
przechowywania. Bungalowy fIS*** to oddzielna część kompleksu 
o standardzie turystycznym.

liczba bungalowów: 14

pOKój rOdzinny
Przestronny pokój idealnie nadaje się dla mniejszych grup i  par 
potrzebujących przestrzeni. W tej kategorii oferujemy odnowione 
pokoje w górskim klimacie z  łóżkiem dwuosobowym i  wygodnym 
tapczanem. niektóre pokoje mają także balkon.
liczba pokoi: 11
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reStauracja
Zalana słońcem restauracja z  tarasem to idealne miejsce na 
pobudzającą poranną kawę. Domowe smaki i wspaniałe widoki to 
zastrzyk energii potrzebny do rozpoczęcia pełnego przygód dnia w 
górach. W ciągu dnia restauracja ożywa podczas obiadów i kolacji 
podawanych w formie szwedzkich stołów. Dla klubów sportowych 
oferujemy możliwość przygotowania specjalnego wyżywienia 
dostosowanego do programu treningowego.
Godziny otwarcia: śniadania: 07:00 – 10:00; Kolacje: 18:00 – 21:00
pojemność restauracji: 62 osoby

nOWOść – taraS zeWnĘtrzny:
częścią restauracji jest nowo wybudowany taras dla 42 osób 
z nowoczesną szklaną przesuwną ścianą, która oferuje fascynujący 
widok na okoliczną przyrodę i stoki narciarskie bezpośrednio przy 
skoczniach narciarskich.
Godziny otwarcia: śniadania: 07:00 – 10:00; Kolacje: 18:00 – 21:00
pojemność tarasu: 42 osoby

lObby bar – KaWiarnia
Lobby bar z kawiarnią to najlepsze miejsce na spotkania z przyjaciółmi 
w przyjemnej atmosferze, z  widokiem na szmaragdowy las oraz 
jeden z  symboli jeziora Szczyrbskiego  – skocznie narciarskie. 
Delektuj się aromatyczną kawą, doskonałym ciastem lub aperitifem 
po emocjonującym dniu spędzonym pośród tatrzańskiej przyrody.
Godziny otwarcia: 09:00 – 22:00
pojemność: 90 osób
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pOmieSzczenia KOnferencyjne
Zorganizuj swoje wydarzenie u  podnóża Tatr, w legendarnym hotelu ski-in & ski-out o  wyjątkowej lokalizacji na terenie 
kompleksu sportowego. górski klimat, bliskość atrakcji, zaplecze sportowe, naturalne wellness i profesjonalnie wyposażone 
fitness centrum to wprost idealne warunki do uprawiania każdej aktywności indoorowej i outdoorowej, organizacji imprez 
firmowych czy aktywnego wypoczynku.

Sala niebieska urządzona w przyjemnej niebieskiej kolorystyce, zlokalizowana w pobliżu baru, w którym goście mogą się w 
dowolnym czasie posilić. Sala mieści 70 osób i doskonale nadaje się na szkolenia, imprezy firmowe i uroczystości rodzinne.

Salonik klonowy inspirowany dominującą w nim kolorystyką klonu zapewnia przyjemną atmosferę. Mieści 15 osób. Doskonale 
nadaje się na mniejsze szkolenia i spotkania rodzinne.

Wymiary (m) Powierzchnia (m2) Układ kinowy Układ szkolny Układ w podkowę

Sala niebieska 6 x 11 x 2,13 66 70 42 44

Salonik klonowy 6 x 6 x 2,87 36 – – 15

JAVOROVÝ SALÓNIKMODRÝ SALÓNIK

PoMIeSZcZenIa 
konferencyjne
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InforMÁcIe o HoTeLI

TecHnIcké VyBaVenIe

HoTeLoVé IZBy

konferenčné PrIeSTory WeLLneSS-SPa cenTrUM

VyBaVenIe HoTeLa BreakS & MenU

cenniK Sal KOnferencyjnych

cenniK WypOSażenia techniczneGO

Sála Cennik sal 
konferencyjnych

Liczba osób

Sala niebieska 120 €/ 8 hod. 70

Salonik klonowy 60 €/ 8 hod. 15

Rodzaj wyposażenia Wynajem na pół 
dnia (4 hod.)

Wynajem na 
cały dzień

Flipchart (1 szt. w cenie wynajmu) 15,00 € 25,00 €

Ekran do projekcji 
(1 szt. w cenie wynajmu) 25,00 € 40,00 €

Projektor 60,00 € 100,00 €

WiFi (internet bezprzewodowy) w cenie wynajmu w cenie 
wynajmu

Wydruk z komputera 
– strona A4/Ksero 0,15 € 0,15 €

Usługa Cena

Wizytówki imienne 0,15 €

Nawigacja 1,00 €

Duże dekoracje z kwiatów od 50,00 €

Mała dekoracja z kwiatów na stoły od 15,00 €
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natural WellneSS & Spa
niezliczone skarby Tatr - dziewicza przyroda, stopiony lód, krystalicznie czyste powietrze to idealne środowisko do regeneracji 
i  odzyskania sił. Wysokość nad poziomem morza, legendarna architektura i  doskonała przyroda sprawiają, że hotelowe 
wellness jest jedyne swego rodzaju. Pozwól się rozpieszczać w natural Wellness & Spa i ciesz się wyjątkowymi zabiegami 
dostosowanymi do danej pory roku. Do dyspozycji gości: sauna fińska o zapachu eukaliptusa, sauna parowa o zapachu ziół, 
infrasauna, jacuzzi, tepidarium i masaże.
Godziny otwarcia: 15:00 - 21:00

CentRUm WeLLneSS

Osoba 
dorosła 120 min 15,00 €

Dzieci 
do 12 lat 120 min 8,00 €

Wynajem 180 min 450,00 €

Zabiegi

Masaż klasyczny 25 min 24,00 €
55 min 39,00 €

Masaż sportowy 25 min 25,00 €
55 min 42,00 €

Miodowy 
masaż aroma- 
terapeutyczny 

25 min 25,00 €

Masaż olejkiem 
ziołowym 50 min 38,00 €

maSaże SPeCjaLne

Masaż drewnem 
tatrzańskim 50 min 30,00 €

Głęboki masaż 
pleców 25 min 25,00 €

Miodowy masaż 
detoksykacyjny 25 min 20,00 €

Okład 
borowinowy / 
parafinowy

15 min 8,00 €
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fitneSS centrum
Hotel fIS*** to prawdziwy raj dla sportowców i miłośników aktywnego 
stylu życia. Hotel oferuje profesjonalny sprzęt sportowy pozwalający 
na osiąganie doskonałych wyników. fitness jest wyposażone 
w  profesjonalny sprzęt siłowy marki TecHnogyM i  trzy rowery 
stacjonarne. Do dyspozycji również hala sportowa o  wymiarach 
26 x 18 x 6 m.
Godziny otwarcia: 08:00 – 21:00
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cOffee breaK 3
cena 9,00 €/osoba

0,3 l gorący napój 
(filtrowana kawa z mlekiem, herbata z cytryną)

100 g bruschetta z wędzonym łososiem, 
cream fresh, warzywa

40 g ciasteczka
100 g świeże owoce porcjowane

dzban wody z cytryną

cOffee breaK 4
cena 11,00 €/osoba

0,3 l gorący napój 
(filtrowana kawa z mlekiem, herbata z cytryną)

100 g ciabatta z pieczoną wieprzowiną, warzywa, dressing
80 g strudel z ciasta francuskiego

40 g pagacze ze skwarkami
100 g świeże owoce porcjowane

dzban wody z cytryną

cOffee breaK 2
cena 7,00 €/osoba

0,3 l gorący napój 
(filtrowana kawa z mlekiem, herbata z cytryną)

70 g bruschetta z lekko pikantnym musem z szynki, 
warzywa

40 g ciasteczka
dzban wody z cytryną

cOffee breaK 1
cena 5,50 €/osoba

0,3 l gorący napój 
(filtrowana kawa z mlekiem, herbata z cytryną)

70 g mini kanapki z szynką i serem
40 g ciasteczka

dzban wody z cytryną

Minimum 10 osób
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bufet 2
cena 19,00 €/osoba

zupa
rosół wołowy z kluseczkami z kaszy manny 

i warzywami julien
Słowacka tradycyjna kapustnica z wędzonką, 

grzybami i kiełbaską

Gorące dania i dodatki
Smażona pierś z kurczaka w płatkach kukurydzianych

Polędwiczka wieprzowa z warzywami ratatouille
gulasz z dzika z borówkami

Makaron z pszenicy durum, pesto z suszonych pomidorów, 
mozzarella, szpinak
Zapiekane ziemniaki

ryż z pietruszką
knedlik na parze

Sałatki
Bufet sałatkowy – sałatki sezonowe

desery
Mieszanka ciastek

owoce

bufet 1
cena 15,00 €/osoba

zupa
Zupa brokułowa

rosół drobiowy z mięsem i makaronem

Gorące dania i dodatki
Steki wieprzowe, sos z zielonego pieprzu

kurczak kukurydziany zapiekany z masłem i szałwią
gulasz węgierski

kluseczki szpinakowe w sosie serowym
gotowane ziemniaki z masłem

ryż
knedlik na parze

Sałatki
Bufet sałatkowy – sałatki sezonowe

desery
Mieszanka ciastek

owoce

wybór z menu w formie bufetu na obiad lub kolację możliwy jest 
dla grup co najmniej 30 osób
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bufet 3
cena 23,00 €/osoba

zupa
fasolowa na kwaśno z wędzonką

dania gorące i dodatki
Pieczona pierś indycza z burakami doprawionymi kminkiem

Udziec jeleni w sosie porzeczkowym
grillowane żeberka wieprzowe na czosnku, miodzie i ziołach

filet z dorsza w sosie cytrynowym z kaparami
risotto dyniowo-grzybowe z pomidorami i parmezanem

Smażone ziemniaki z boczkiem i cebulą
ryż

Sałatki
Bufet sałatkowy – sałatki sezonowe

desery
Mieszanka ciastek

owoce

bufet 4
cena 26,00 €/osoba

zupa
Pomidorowa z pulpy pomidorowej z bazylią

dania gorące i dodatki
roladki indycze z mozzarellą i pesto

grillowany sandacz na sosie z czarnym pieprzem
Wolno pieczone ćwiartki z kaczki, purée z czerwonej 

kapusty
Smażony kotlet drobiowy z sezamem

Pieczony ziemniak nadziewany bryndzą
Smażone ziemniaki z boczkiem i cebulą

knedlik po wiedeńsku
ryż

Sałatki
Bufet sałatkowy – sałatki sezonowe

desery
Mieszanka ciastek

owoce

wybór z menu w formie bufetu na obiad lub kolację możliwy jest 
dla grup co najmniej 30 osób
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menu 1
cena 15,00 €/osoba

Zupa – minestrone

kotlet z kurczaka 
z kremowym risotto z kurkami

Domowe pierożki z marmoladą 
posypane bułką tartą i cukrem

menu 3
cena 20,00 €/osoba

carpaccio z pieczonego buraka 
z kozim serem

rosół z kury z mięsem i makaronem

Łosoś grillowany z czarnym pieprzem 
w sosie limonkowym z ziemniakami 

ze szczypiorkiem

knedle z morelami polane masłem 
i posypane twarogiem

menu 2
cena 18,00 €/osoba

Zupa jarzynowa z zacierką

Wolno pieczona polędwiczka 
wieprzowa z grillowanymi warzywami 

korzeniowymi, frytki z batatów

Strudel z jabłkami z sosem 
wiśniowym, puder cytrynowy

Wybór z menu - obiady lub kolacje
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menu 4
cena 25,00 €/osoba

carpaccio wołowe doprawione oliwą truflową 
z parmezanem

Wywar z koguta z mięsem i kluseczkami

Pieczone udka kacze, czerwona kapusta, 
gnocchi ziemniaczane

Torcik z kaszy manny 
z mlecznym karmelem i owocami

menu 5
cena 28,00 €/osoba

roladka z wędzonego łososia z musem 
z bryndzy/tatar z pomidorów/tost

Zupa z groszku

Stek z jelenia na sosie z dzikiej róży, 
knedlik karlowarski

Torcik z kaszy manny 
z mlecznym karmelem i owocami

Wybór z menu - obiady lub kolacje
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InforMÁcIe o HoTeLI HoTeLoVé IZBy

PoLecane aTrakcje

VyBaVenIe HoTeLa BreakS & MenU

łOmnica
Wznieś się ponad chmury i  zobacz całą Słowację z  perspektywy ptaka. 
Wyjątkowa wycieczka na drugi najwyższy szczyt Słowacji (2 632 m n.p. m.) to 
zawsze niepowtarzalne przeżycie.

jeziOrO SzczyrbSKie
najwyżej położona osada w Tatrach na wysokości 1346 m n.p. m. Usytuowana 
na terenie Tatrzańskiego Parku narodowego od ponad 100 lat gości turystów 
przyjeżdżających w Tatry. niezapomniane widoki na tatrzańskie szczyty 
i podtatrzańskie kotliny można podziwiać latem z kolejki linowej, a po powrocie 
z chmur popływać łódką po spokojnej tafli jeziora Szczyrbskiego. Zimą oprócz 
pięknej śnieżnej scenerii kusi miłośników sportów zimowych, którzy mogą tu 
uprawiać narciarstwo, skialpinizm, narciarstwo biegowe lub nordic walking.

zameK SpiSKi
jeden z  największych kompleksów zamkowych w europie wpisany na listę 
Światowego Dziedzictwa kultury i Przyrody UneSco.

Wydarzenia i atraKcje na miarĘ tWOich OczeKiWaŃ
Poznaj swoich kolegów i  współpracowników od innej strony. rozerwijcie się 
podczas nietypowego teambuildingu i wzmocnijcie relacje w zespole.
•	teambuilding (rozrywkowo-konkursowy, pełen wrażeń, ekstremalny 

i adrenalinowy),
•	mini wydarzenia (program dla małych grup w celu urozmaicenia konferencji 

lub kongresu itp.)
•	eventy na stoku (zawody – na zamówienie, promocje na stoku)

POKOJE HOTELOWE WYPOSAŻENIE HOTELU PRZERWY KAWOWE & MENUINFORMACJE O HOTELU



hotel fiS*** |  www.meetings.tmrhotels.com
k Vodopádom 4028/6 | 059 85 Štrbské Pleso | Slovakia

+421 911 054 391 | event@tmr.sk


