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Vážený klient,

Vážime si Váš záujem o Hotel FIS***. Bude pre nás potešením prispieť mnohoročnými 
skúsenosťami a individuálnou radou k plánovaniu a organizácii Vášho podujatia.

V náručí tatranskej prírody ideálne situovaná nadčasová legenda - Hotel FIS*** Vám 
ponúka unikátne prostredie pre každú udalosť, ktoré ju originálne podčiarkne.

Hotel FIS*** Štrbské pleso

Hotel FIS*** | www.hotelfis.sk
k Vodopádom 4028/6 | 059 85 Štrbské pleso | Slovakia

Hotel fIS***
Štrbské pleso
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PoPIS Hotela:
Hotel FIS***, najväčší hotelovo  – športový komplex 
vo Vysokých Tatrách situovaný v  nadmorskej výške 
1346  m  n.  m. neďaleko jazera Štrbské pleso. Svojím 
jedinečným umiestnením sa stáva ozajstnou oázou pre 
športovcov hľadajúcich tie najlepšie podmienky pre kvalitný 
tréning, ako aj pre ľudí túžiacich po dokonalom relaxe 
a uvoľnení v srdci slovenských veľhôr.

kateGÓrIa: 
3-hviezdičkový hotel

HIStÓrIa:
Vrcholom športových podujatí Štrbského plesa boli 
Majstrovstvá sveta v  severskom lyžovaní roku 1970. pri 
príležitosti tohto podujatia bol vybudovaný areál snov 
s  hotelom FIS***, ktorý projektovali architekti profesor 
Eugen kramár, popredná osobnosť slovenskej architektúry 
Ján Šprlák.

PoloHa:
Hotel FIS*** je situovaný na Štrbskom plese pod vrcholmi 
majestátnych štítov  – Soliska a  patrie  – pred vstupom 
do Mlynickej doliny. Zo železničnej a autobusovej stanice 
Štrbské pleso je vzdialený o  niečo viac ako kilometer. 
odmenou za to vám bude absolútna blízkosť lyžiarskeho 
strediska (len 50 m na zjazdovku) a  dejísk všetkých 
športových podujatí.

Hotel FIS*** sa nachádza 20 minút autom od popradského 
letiska, 2 hodiny od letiska v krakowe a 4 hodiny od letiska 
v hlavnom meste, Bratislave.

nadmorSká Výška: 1346 m n. m.

Počet IzIeb: 63 izieb + 14 bungalovov 
(180 lôžok + 55 prístelok)

Počet konferenčnýcH mIeStnoStí: 2

Počet reštauračnýcH zarIadení: 2

kaPacIta ParkoVISka Hotela: 40 miest

cHeck-In: od 14.00 hod.

cHeck-out: do 10.00 hod.

late cHeck out: do 14.00, poplatok 20 €/izba
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Izba SInGle
Vychutnajte si oddych na Štrbskom plese vo vynovenej jednolôžkovej izbe. 
Dispozične menšia izba je ideálnou voľbou pre aktívny relax. .
Počet izieb: 3

Izba štandard double
Vynovené dvojlôžkové izby s  manželskou posteľou. Väčšina izieb ponúka 
možnosť jednej prístelky. Väčšina izieb ponúka výhľad z balkóna.
Počet izieb: 27

Izba economy twIn
Vynovené izby Economy Twin sú pre turistiku ako stvorené. Menšie útulné 
izby s 2 samostatnými lôžkami sú ideálne na aktívny relax. Väčšina z  izieb 
ponúka aj výhľad z balkóna. každá z izieb má vlastnú kúpeľňu so sprchovacím 
kútom.
Počet izieb: 20

Len pár metrov od lyžiarskych svahov, bežeckých tratí a  turistických chodníkov vás tento unikátny ski in & ski out hotel 
pozýva aktívne využiť váš pobyt v jednej zo 63 vynovených izieb a 14 bungalovov s nadčasovou atmosférou.
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aPartmán
apartmány s  dvoma samostatnými izbami sú ideálne pre rodiny 
a skupiny, ktoré si chcú počas dovolenky v Tatrách dopriať maximálne 
súkromie. Veľkorysý priestor apartmánov ponúka ubytovanie v 2 izbách 
s veľkou manželskou posteľou a úložným priestorom. Čarovný horský 
výhľad a  ubytovanie priamo v  centre celoročného strediska Štrbské 
pleso je zárukou vašej spokojnosti počas celého pobytu.
Počet izieb: 2

bungalovy fIS*** economy
Samostatne stojace bungalovy sa nachádzajú približne 70 metrov od 
Hotela FIS***. Ide o dvoj- až trojmiestne murované chatky s turistickým 
štandardom ubytovania pre nenáročných hostí. Vo všetkých bungalovoch 
je možnosť umiestnenia prístelky. počas pobytu máte k dispozícii spálňu 
s manželskou posteľou, obývačku s posedením a satelitnou TV, vlastnú 
kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, úložný priestor. Bungalovy FIS 
predstavujú samostatnú ubytovaciu časť turistického charakteru, ktorá 
nezodpovedá 3-hviezdičkovej kategorizácii.
Počet bungalovov: 14

rodInná Izba
Izba svojím priestorom je ideálna pre menšie skupiny a páry hľadajúce 
priestor. V  tejto kategórii ponúkame vynovené izby s  horskou 
atmosférou, kde sa nachádza manželská posteľ s pohodlným gaučom. 
niektoré izby ponúkajú aj výhľad z balkóna.
Počet izieb: 11



reštaurácIa
Svetlom zaliata reštaurácia s  terasou je ideálnym miestom 
na povzbudzujúcu rannú kávu. Domáce chute a  výhľad vám 
poskytnú energiu a naštartujú vás na dobrodružný deň v horách. 
počas dňa reštaurácia ožíva štrnganím príborov počas obedov či 
večerí podávaných formou švédskych stolov. Športovým klubom 
radi pripravíme špeciálnu stravu prispôsobenú tréningovému 
programu.

noVInka: Súčasťou reštaurácie je novovybudovaná terasa pre 
44 osôb s modernou odťahovacou presklenou stenou, z ktorej 
sa Vám naskytne fascinujúci výhľad na okolitú prírodu a lyžiarske 
svahy priamo pri skokanských mostíkoch.
otváracie hodiny: 
Raňajky: 07:00-10:00; Večera: 18:00-21:00

lobby bar – kaVIareň
príjemné posedenie s  priateľmi si môžete dopriať v lobby bare 
a kaviarni s výhľadom na smaragdový les a  jeden zo symbolov 
Štrbského plesa – skokanské mostíky. Doprajte si výbornú kávu, 
chutný koláč či aperitív po vzrušujúcom dni strávenom v čistej 
tatranskej prírode.

otváracie hodiny: 9:00 – 22:00.

kapacita: 90 osôb
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wellneSS centrum
Wellness centrum v  štýle horskej lúky sa nachádza vo výške 
1346 m n. m. Skombinujte nespočetné tatranské poklady, nedotknutú 
prírodu a krištáľovo čistý vzduch s wellness centrom hotela FIS*** 
pre zregenerovanie tela a nabratie vitality. nechajte sa rozmaznávať 
v natural Wellness a vychutnajte si jedinečné procedúry k dispozícii 
sú vám: fínska sauna s vôňou eukalyptu, parná sauna s bylinkovou 
vôňou, infrasauna, vírivka, tepidárium a masáže.
otváracie hodiny: 15:00 – 21:00

fItneSS centrum
Hotel FIS*** je skutočným rajom pre športovcov a  milovníkov 
aktívneho životného štýl. k  najlepším športovým výkonom 
ponúka hotel svojim hosťom profesionálne športové vybavenie. 
Fitness centrum je zariadené profesionálnymi posilňovacími 
prístrojmi značky TECHnoGYM a troma stacionárnymi bicyklami. 
k dispozícií je aj športová hala s rozmermi 26 x 18 x 6 m.
otváracie hodiny: 8:00 – 21:00

VčelnIca
najvyššie položená včelnica na Slovensku sa nachádza v hotelovom 
komplexe hotela FIS*** v nadmorskej výške 1 400 m n. m. a tvorí ju 
5 včelstiev, ktoré majú spolu 150-tisíc včiel. Týmto unikátom chceme 
podporiť myšlienku udržania včelárskeho remesla a zároveň si tak 
budete u nás môcť vychutnať chuť domáceho horského medu pri 
raňajkách, v čaji, okúsiť náš nový medový dezert alebo si dopriať 
relaxačnú masáž s medom.
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konFEREnČnÉ pRIESToRY

HoTELoVÉ IZBY

TECHnICkÉ VYBaVEnIE WELLnESS-Spa CEnTRuM

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

konferenčnÉ PrIeStory
preneste svoje firemné podujatie priamo pod tatranské štíty do legendárneho ski in & ski out hotela s jedinečnou polohou priamo 
v športovom areáli. kombinácia horskej atmosféry, okolitých aktivít, telocvične, prírodného wellness centra a profesionálneho 
fitness centra, vytvárajú ideálne podmienky pre akékoľvek indoor a outdoor športové podujatia, firemné hry či stretnutia 
zamerané na aktivity.

modrý salónik - ladený do príjemnej modrej, sa nachádza v blízkosti baru, kde sa hostia môžu kedykoľvek pokojne občerstviť. 
Jeho kapacita je 70 osôb a je vhodný na školenia, firemné akcie ako aj rodinné oslavy.

Javorový salónik - pomenovaný po farbe javora, ktorá v ňom prevláda a navodzuje pohodlnú atmosféru. Jeho kapacita je 
15 osôb a je vhodný na menšie školenia a rodinné stretnutia.

Rozmery (m) Rozloha (m2) Kino-sedenie Školské sedenie U - sedenie

Modrý salónik 6 x 11 x 2,13 66 70 42 44

Javorový salónik 6 x 6 x 2,87 36 – – 16

JAVOROVÝ SALÓNIKMODRÝ SALÓNIK

konFEREnČnÉ pRIESToRY
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TECHnICkÉ VYBaVEnIE

HoTELoVÉ IZBY

konFEREnČnÉ pRIESToRY WELLnESS-Spa CEnTRuM

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

cenník konferenčnýcH PrIeStoroV

cenník tecHnIckÉHo VybaVenIa

Sála Celodenný prenájom Kapacita

Modrý salónik 120 €/ 8 hod. 70

Javorový salónik 60 €/ 8 hod. 15

Druh vybavenia Poldenný prenájom 
(4 hod.)

Celodenný 
nájom

Flipchart (1 ks zadarmo) 15,00 € 25,00 €

Premietacie plátno (1 ks 
zadarmo) 25,00 € 40,00 €

Projektor 60,00 € 100,00 €

WiFi (bezdrôtové pripojenie) grátis grátis

Tlačenie z PC – A4 strana /
Kopírovanie 0,15 € 0,15 €

Služba Cena

Menovky 0,15 €

Navigácia 1,00 €

Veľké kvetinové aranžmá od 50,00 €

Malá kvetinová výzdoba na stoly od 15,00 €
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WELLnESS-Spa CEnTRuM

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

natural wellneSS & SPa
nespočetné tatranské poklady – nedotknutá príroda, roztopený ľad, krištáľovo čistý vzduch je ideálne prostredie na zregenerovanie 
a nabratie vitality. Vysoká nadmorská výška, legendárna architektúra a dokonalá príroda robí l wellness hotela Fis výnimočným. 
nechajte sa rozmaznávať natural Wellness & Spa a vychutnať jedinečné procedúry zostavené podľa ročného obdobia.
Wellness centrum disponuje nasledovnými možnosťami relaxu: fínSka Sauna suchá sauna s vôňou eukalyptu, Parná 
Sauna s bylinkovou vôňou, InfraSauna, VírIVka, tePIdárIum a maSážne mIeStnoStI.

WellneSS vStUP

Dospelí 120 min 15,00 €

Deti do 12 r. 120 min 8,00 €

Prenájom 180 min 450,00 €

PRoCeDúRy

Klasická masáž 25 min 24,00 €
55 min 39,00 €

Športová masáž 25 min 25,00 €
55 min 42,00 €

Medová 
Aromatera- 
peutická masáž

25 min 25,00 €

Masáž olejom  
z liečivých bylín 50 min 38,00 €

ŠPeCiálne maSáže

Masáž tatranským 
drevom 50 min 30,00 €

Hĺbková  
masáž chrbta 25 min 25,00 €

Medová 
detoxikačná 
masáž

25 min 20,00 €

Zábal rašelinový 
/parafínový 15 min 8,00 €

konFEREnČnÉ pRIESToRY TECHnICkÉ VYBaVEnIE
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CoFFEE BREak

HoTELoVÉ IZBY

BuFET MEnu

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

CoFFee BReaK 3
Cena 9,00 €/osoba

0,3 l teplý nápoj
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)

100 g bruschetta s údeným losom,  
cream fresh, zelenina
40 g sladké pečivo

100 g filetované čerstvé ovocie
voda v džbánoch s citónom

CoFFee BReaK 4
Cena 11,00 €/osoba

0,3 l teplý nápoj
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)

100 g obložená ciabatta s pečeným bravčovým 
mäsom, zelenina, dressing

80 g závin z lístkového cesta
40 g škvarkový pagáč

100 g filetované čerstvé ovocie
voda v džbánoch s citrónom

CoFFee BReaK 2
Cena 7,00 €/osoba

0,3 l teplý nápoj
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)

70 g bruschetta s jemne pikantnou šunkovou 
penou, zelenina

40 g sladké pečivo
voda v džbánoch s citrónom

CoFFee BReaK 1
Cena 5,50 €/osoba

0,3 l teplý nápoj
(filtrovaná káva s mliekom, čaj s citrónom)

70 g syrovo šunkový mini sendvič
40 g sladké pečivo

voda v džbánoch s citrónom

minimálny počet 10 osôb



BUFet 2
Cena 19,00 €/osoba

Polievka
Hovädzí vývar s krupicovými ňokmi a julien zeleninou

Tradičná kapustnica s údeným mäsom, 
hríbmi a klobáskou

teplé jedlá a prílohy
Vyprážaný rezeň z kuracích pŕs  

v obale z kukuričných lupienkoch
Bravčová sviečková s ratatouille zeleninou

Guláš z diviaka s borievkami
Cestoviny z tvrdej pšenice, pesto zo sušených rajčín, 

mozzarella, baby špenát
opekané zemiaky
petržlenová ryža
kysnutá knedľa

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
koláčiky mix; ovocie

BUFet 1
Cena 15,00 €/osoba

Polievka
Brokolicová polievka

Slepačí vývar s mäsom a rezancami 

teplé jedlá a prílohy
Steaky z bravčového karé,  

omáčka zo zeleného korenia
kukuričné kurča pečené s maslom a šalviou

Maďarský guláš
Špenátové šúľance so syrovou omáčkou

Varené zemiaky s maslom
Dusená ryža

kysnutá knedľa

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
koláčiky mix

ovocie

InFoRMÁCIE o HoTELI

CoFFEE BREak

HoTELoVÉ IZBY

BuFET MEnu

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

výber z bufetového menu na obedy alebo večere
možný pre skupiny minimálne 30 osôb



BUFet 3
Cena 23,00 €/osoba

Polievka
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom

teplé jedlá a prílohy
Morčacie prsia pečené s červenou repou na rasci

Jelenie stehno s ríbezľovou omáčkou
Grilované bravčové rebro na cesnaku, 

mede a bylinkách
Filet z tresky na citrónovej omáčke s kaparami

Tekvicovo hubové rizoto 
s paradajkami a parmezánom

opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou
Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
koláčiky mix

ovocie

BUFet 4
Cena 26,00 €/osoba

Polievka
paradajková z drvených paradajok s bazalkou

teplé jedlá a prílohy
Morčacie závitky s mozzarellou a pestom

Grilovaný zubáč na omáčke s čiernym koreňom

pomaly pečené kačacie štvrte,  
pyré z červenej kapusty

Vyprážaný kurací rezeň so sézamom

pečený zemiak plnený bryndzou

opekané zemiaky so slaninkou a cibuľkou

Viedenská knedľa

Dusená ryža

Šaláty
Šalátový bufet – výber šalátov podľa sezóny

Dezerty
koláčiky mix

ovocie

InFoRMÁCIE o HoTELI

CoFFEE BREak

HoTELoVÉ IZBY

BuFET MEnu

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

výber z bufetového menu na obedy alebo večere 
možný pre skupiny minimálne 30 osôb
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menU 1
Cena 15,00 €/osoba

polievka – minestróne

kurací steak  
s kuriatkovým krémovým 

rizotom

Domáce lekvárové perky  
s opraženou strúhankou, 

cukor

menU 3
Cena 20,00 €/osoba

Carpaccio s červenej repy 
s kozím syrom

Slepačia polievka 
s mäsom a rezancami

Losos na grile 
s čiernym koreňom,  

limetkovou omáčkou  
a pažitkovými zemiakmi

Marhuľové knedličky 
s maslom 

a tvarohovou posýpkou

menU 2
Cena 18,00 €/osoba

Zeleninová polievka 
s mrveničkou

Bravčová sviečkovica 
pomaly pečená  

s grilovanou koreňovou 
zeleninou,  

batátové hranolky

Jablková štrúdľa 
s višňovým coulis,  
citrónový púder

CoFFEE BREak BuFET MEnu

výber z menu na obedy alebo večere
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menU 4
Cena 25,00 €/osoba

Hovädzie carpaccio ochutené 
s hľúzovkovým olejom 

a parmezánom

Vývar z kohúta 
s mäsom a rezancami

pečené kačacie stehná, 
červená kapusta, 

zemiakové gnocchi

krupicová tortička 
s mliečnym karamelom 

a drobným ovocím

menU 5
Cena 28,00 €/osoba

Rolka z údeného lososa 
s bryndzovým mousse 
/paradajkový tartar/ 

toast

polievka hrášková

Jelení steak 
na šípkovej omáčke,

karlovarská knedľa

krupicová tortička 
s mliečnym karamelom 

a drobným ovocím

CoFFEE BREak BuFET MEnu

výber z menu na obedy alebo večere
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oDpoRÚČanÉ akTIVITY

VYBaVEnIE HoTELa BREakS & MEnu

lomnický štít
Vystúpte až nad oblaky a  pozrite si celé Slovensko z  vtáčej perspektívy. 
Jedinečný výlet na druhý najvyšší štít Slovenska (2 632  m  n.  m.) je vždy 
neopakovateľným zážitkom.

tatranská večera zážitkov 
Zažijete vzrušujúcu večernú jazdu na TaTRaku - snežnom vozidle z Tatranskej 
Lomnice do 3 km vzdialenej Restaurant piza & pasta Štart.

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 podľa vašich požiadaviek a predstáv
Spoznajte svojich kolegov z  iného uhla pohľadu, zabavte sa spoločne na 
netradičnom teambuildingu a utužte svoj kolektív.
•	 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)
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