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Zorganizujte si jarné podujatia v TMR hoteloch a užívajte si viac ako konferenčný štandard.
JE ČAS NA FIREMNÝ EVENT

Vyrazte s kolegami za oddychom či povinnosťami do našich hotelov na Slovensku. 
Užite si skorú jarnú lyžovačku, výlety lanovkami či relax a zábavu vo vodných parkoch.

Užite si jarné Tatry alebo Liptov a čerpajte množstvo výhod:
• Zľava na ubytovanie pre skupiny
• Priestor na večernú party                   

aj s welcome drinkom grátis*
• Izby pre organizátora grátis 

v priebehu konania eventu**
• Garancia najvýhodnejších 

podmienok pre skupinové skipassy 
a lístky na lanovky v rámci 
ubytovania v TMR hoteloch

• Vstup do vodných parkov 
Tatralandia alebo Bešeňová            
na každý deň pobytu***

• Konferenčné priestory so zľavou  
z prenájmu 50 %

• Thank You voucher na 2 noci 
vrátane raňajok, vstupu do 
wellness centra a parkovania pre 
organizátora eventu****

• WIFI a parkovanie bez poplatkov
• Špeciálne zážitkové programy          

za výhodných podmienok: Tatranská 
večera zážitkov, Fresh Track, večerné 
lyžovanie, možnosť požičania 
lyžiarskych potrieb a mnoho iných

* Podmienkou je splnenie kritéria minimálnej konzumácie špecifikovanej v ponuke pre konkrétny event.
  Možnosti jednotlivých hotelov sú rôzne  a ponuky sa môžu líšiť. 

** Od 15 do 30 platiacich izieb 1x dvojlôžková izba vrátane raňajok pre organizátorov zdarma.
Nad 30 platiacich izieb 2x dvojlôžková izba vrátane raňajok pre organizátorov zdarma.

*** Platí pre hotely vo vodných parkoch.
**** Otvorený voucher podľa výberu v niektorom z konferenčných hotelov skupiny TMR Hotels na Slovensku

 doručený Organizátorovi po uskutočnení a uhradení eventu ako poďakovanie za uskutočnenú akciu.
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• Ponuka je platná len pre skupinové rezervácie firemných eventov s ubytovaním v hoteloch Tatry Mountain Resorts nad 15 izieb.
• Ponuka sa vzťahuje len pre nové rezervácie firemných eventov s ubytovaním zaslané v termíne od 14. 03. 2022 s termínom konania do 30. 06. 2022.
• Ponuka neplatí na termín Veľká noc 14.-16. 4. 2022 vrátane. V týchto termínoch platia pre dopyty v prípade dostupnosti štandardné podmienky.
• Konečná cenová ponuka je závislá od dostupných kapacít a podlieha schváleniu obchodného oddelenia hotelov TMR. Zmena podmienok vyhradená.
• V rámci dopytu eventu Organizátor / Spoločnosť uvedie názov ponuky “JE CAS NA FIREMNY EVENT”.


