
THERMAL
EVENT

HOTELS OPERATED BY

KONTAKTUJTE NÁS A MY
SA O VÁS POSTARÁME

EVENT@TMR.SK 
+421911748496, +421903911671, 

+421911748495

Usporiadajte
vašu konferenciu

alebo firemné podujatie
so vstupmi do vodných 

parkov v cene ubytovania. 

Konferenčné priestory
so zľavou

Vstupy
do vodného parku

Bohaté raňajky

Pitný režim
počas konferencie

CENA OD
 39 €



BEŠEŇOVÁ
KONFERENČNÁ 

MIESTNOSŤ
KAPACITA

ŠKOLA KINO U-sedenie

Kongresová sála I. 180 270 54

Kongresová sála II. 40 60 30

Kongresová sála III. 50 80 30

Salónik v reštaurácií 12 20 12

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA
KONFERENČNÁ 

MIESTNOSŤ
KAPACITA

ŠKOLA KINO U-sedenie

Kongresové centrum 320 200 140

Kongresová sála I. 130 110 66

Kongresová sála II. 80 60 38

Kongresová sála III. 110 80 56

THERMAL
EVENT

HOTELS OPERATED BY

Cena platí pri obsadení základného typu izby dvomi platiacimi osobami. Ponuka je platná len pre skupinové rezervácie firemných eventov s ubytovaním v Hoteli Bešeňová***,
Galeria Thermal Bešeňová**** alebo Holiday Village Tatralandia na minimálne 20 izieb. Špeciálna ponuka sa vzťahuje len na nové rezervácie s termínom konania od 1.7.2019

do 31 10. 2020. Na každú pobytovú noc získa ubytovaný klient 1-dňový vstup do Vodného parku Bešeňová alebo Aquaparku Tatralandia (neplati v deň odchodu) . Doplatok
za využitie wellness centra v Tatralandii je s 20% zľavou. Konečná cenová ponuka je závislá od počtu dostupných typov izieb v daných termínoch. Zmena podmienok vyhradená.

• zábava, relax a šport na jednom 
mieste

• ubytovanie v útulných chatkách 
so súkromím

• NOVINKA - bungalovy DELUXE
• areál Holiday Village Tatralandia 

plný aktivít
• aquapark Tatralandia, 

multifunkčná hala Liptov Aréna   
a Hurricane Factory vzdialené  
len pár krokov

• kapacita kongresových sál        
pre viac ako 300 účastníkov

• prvý holistický hotel na Slovensku 
• privátny prístup k bazénom            

s termálnou vodou
• všetko pre maximálny relax počas 

podujatia
• kapacita konferenčných sál        

pre viac ako 400 účastníkov
• GRÁTIS vstup do wellness 

Harmónia, ktorý je súčasťou 
Vodného parku

• ozdravné holistické wellness 
rituály

• najväčší aqua & thermal hotel       
na Slovensku

• ubytovanie na skok od bazénov        
a termálneho raja

• kapacita konferenčných sál              
pre viac ako 400 účastníkov

• GRÁTIS vstup do wellness   
Harmónia, ktorý je súčasťou 
Vodného parku

• denne zážitkové saunovanie          
vo wellness Harmónia

OD 39 €
OSOBA/NOC

OD 39 €
OSOBA/NOC

OD 52 €
OSOBA/NOC

HOTEL VILLAGE
TATRALANDIA

HOTEL
BEŠEŇOVÁ***

GALERIA THERMAL
BEŠEŇOVÁ****


