Kongresová ponuka
Vážený klient,
veľmi si ceníme a ďakujeme Vám, za Váš záujem o služby nášho rezortu AquaCity Poprad. Bude pre nás
potešením prispieť našimi mnohoročnými skúsenosťami, pri organizácii Vášho výnimočného podujatia.
Ponúkame Vám hotely s vysokou kvalitou ubytovania, kulinárske zážitky, wellness a spa procedúry, bohaté
skúsenosti s organizáciou firemných akcií a podujatí a širokú ponuku rôznych doplnkových služieb. Naše
unikátne multifunkčné kongresové priestory s moderným technickým vybavením a variabilitou usporiadania,
sú vhodné pre všetky druhy firemných ale aj súkromných akcií.
Prezentujte sa v tom najlepšom svetle a dovoľte nám aby sme Vám pripravili jedinečnú akciu s
nezabudnuteľnými zážitkami.
AquaCity Poprad je unikátny komplex, ktorý ponúka širokú škálu služieb pre ideálnu dovolenku,
nezabudnuteľný rodinný výlet alebo firemnú akciu či event. Multifunkčný rezort ponúka ubytovacie, relaxačné
a wellness služby, možnosti na zdravotnú turistiku a športové vyžitie, gastronomické a kongresové služby
pre potreby biznis klientely.
, Mountain View
Súčasťou rezortu sú rôzne štandardy 3 hotelov – Hotel Riverside , Seasons
v Poprade. Termálny Aquapark so 14 vonkajšími a vnútornými bazénmi s vodnou plochou 3500m2, fitnes,
kryocentrum, Interklinik Poprad - klinika krásy a zdravia, dvojpodlažné wellness centrum s plochou 1600 m2,
masážne centrá, bary, reštaurácie, detské kútiky, ihriská a kongresové priestory.
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Ponuka ubytovania
Hotel Mountain View
priamo v rezorte AquaCity Poprad

IZBA STANDARD (dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, alebo jednolôžkové izby)
APARTMÁN DE LUXE			
Celkový počet izieb

41x		 Počet pevných lôžok

82x

37x
4x

Počet prístelok

25x

Hotel Seasons

priamo v rezorte AquaCity Poprad
IZBA STANDARD (dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, alebo jednolôžkové izby)
MEZONETOVÁ IZBA (dvojpodlažná izba pre 2 – 4 osoby)		
APARTMÁN DE LUXE			
Celkový počet izieb

41x		Počet pevných lôžok

34x
6x
1x

84x Počet prístelok

17x Kapacita parkoviska

32x+60x

Hotel Riverside

vedľa rezortu AquaCity Poprad je súčasťou NTC Poprad
IZBA STANDARD (dvojlôžkové izby, alebo jednolôžkové izby)		
IZBA SUPERIOR (izba pre 3 dospelé osoby alebo rodiny s deťmi)		
Celkový počet izieb

19x		 Počet pevných lôžok

38x

17x
2x
Počet prístelok

6x

Kapacita parkoviska

39x

Hotel
Mountain View
Hotel priamo v rezorte AquaCity Poprad
Vychutnajte si maximálny komfort podľa Vašich predstáv a potrieb, pohodlný a luxusný interiér,
moderne zariadené izby s nádychom elegancie a balkónmi s výhľadom na Vysoké Tatry.

IZBA STANDARD
•

37 dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky

•

izby sú ladené v komfortnom a modernom štýle s balkónmi s výhľadom na Vysoké Tatry

•

rozloha izby 30,2 m2

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

sprcha, vaňa, toalety, sušič vlasov, uteráky, župany, hotelová kozmetika

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

APARTMÁN DE LUXE
Ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú viac luxusu, priestoru a súkromia v izbách na
najvyššej úrovni
•

luxusný apartmán pre 2 až 4 osoby, rozdelený na obývaciu, spálňovú časť

•

rozloha izby 60,2 m2

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

klimatizácia

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

2 samostatné kúpeľne, masážna sprcha, vaňa, toalety, sušič vlasov

•

uteráky, župany, hotelová kozmetika, papuče

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA
•

raňajky a večeru vo forme bufetových stolov (bez nápojov)

•

bezplatný vstup do Aquaparku
Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: vonkajšie termálne
bazény, celoročné tobogány, kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, kryté
termálne bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island
– Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén, parná sauna, Mayská pyramída a vonkajší detský
bazén (počas letnej sezóny)

•

bezplatný vstup do Fire & Water Wellness & Spa
Vstup do saunového centra a všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: 8 sáun
a inhalácií (ceremoniálna, soľná, parná, bylinková, mentolová, suchá, infra sauna), relaxačný
bazén s vírivkami, masážnymi tryskami a zátokou lásky, vírivka, relaxačné miestnosti s bio
krbmi, snežná jaskyňa

•

bezplatné Wi – Fi pripojenie

•

káva a čaj na izbe

•

strážené parkovisko

MIESTNY POPLATOK
•
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Osoba: 1,50 €

Hotel
Seasons
Hotel priamo v rezorte AquaCity Poprad
Doprajte si maximálne pohodlie a nadštandardné služby v dvojlôžkových izbách alebo
apartmánoch.

IZBA STANDARD
•

34 dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky (2 bezbariérové izby)

•

rozloha izby 23,6 m2

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

sprcha, vaňa, toalety, sušič vlasov, uteráky, župany, hotelová kozmetika

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

IZBA MEZONETOVÁ
Mezonetové izby v štýle podkrovia sú ideálnym miestom pre rodiny s deťmi. Vkusná
výzdoba, a nadštandardné služby poskytujú komfort, ktorý hostia očakávajú.
•

6 mezonetových rodinných izieb pre 2 až 4 osoby rozdelené na obývaciu a spálňovú časť

•

rozloha izby 35,2 m2

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

sprcha, vaňa, toalety, sušič vlasov, uteráky, župany, hotelová kozmetika

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

APARTMÁN DE LUXE
Priestranný apartmán s výhľadom na Vysoké Tatry poskytuje luxus aj pre najnáročnejších
hostí. Apartmán má samostatnú obývačku, 2 spálne a 2 kúpeľne zariadené v elegantnom štýle.
•

1 luxusný apartmán pre 2 až 4 osoby, rozdelený na obývaciu, spálňovú časť, kuchynku s barom

•

rozloha izby 67,7m2

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

2 samostatné kúpeľne, masážna sprcha, vírivka, toalety, sušič vlasov

•

uteráky, župany, hotelová kozmetika, papuče

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA
•

raňajky a večeru vo forme bufetových stolov (bez nápojov)

•

bezplatný vstup do Aquaparku
Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: vonkajšie termálne
bazény, celoročné tobogány, kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, kryté
termálne bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island
– Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén, parná sauna, Mayská pyramída a vonkajší detský
bazén (počas letnej sezóny)

•

bezplatný vstup do Fire & Water Wellness & Spa
Vstup do saunového centra a všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: 8 sáun
a inhalácií (ceremoniálna, soľná, parná, bylinková, mentolová, suchá, infra sauna), relaxačný
bazén s vírivkami, masážnymi tryskami a zátokou lásky, vírivka, relaxačné miestnosti s bio
krbmi, snežná jaskyňa

•

bezplatné Wi – Fi pripojenie

•

káva a čaj na izbe

•

strážené parkovisko

MIESTNY POPLATOK
•
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Osoba: 1,50 €

Hotel Riverside
Nový moderný hotel Riverside *** je súčasťou Národného futbalového tréningového centra. NTC
Poprad je situovaný doslova na pár krokov od všetkých atrakcií a wellness zón rezortu AquaCity
v Poprade.

IZBA STANDARD
•

17 dvojlôžkových izieb

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

sprcha, toaleta, sušič vlasov, uteráky, hotelová kozmetika

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

DVOJLÔŽKOVÁ IZBA SUPERIOR
Priestranné izby ponúkajú ešte väčší komfort a dostatok miesta až pre 3 dospelé osoby
alebo rodiny s deťmi.
•

1 dvojlôžková izba Superior so sedacou súpravou (možnosť prístelky) a možnosťou
prepojenia s ďalšou izbou, vhodná pre 2 až 5 osôb

•

1 dvojlôžková izba so sedacou súpravou (možnosť prístelky) pre 2 až 3 osoby vybavená
parným boxom v kúpeľni

•

LCD televízor, satelitná TV, rádio, Wi-Fi pripojenie na internet

•

telefón s miestnou alebo medzinárodnou voľbou

•

sprcha, toaleta, sušič vlasov, uteráky, hotelová kozmetika

•

set na prípravu čaju a kávy, minibar a individuálne bezpečnostné schránky

CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA
•

raňajky a večeru vo forme bufetových stolov (bez nápojov)

•

bezplatný vstup do Aquaparku
Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: vonkajšie termálne
bazény, celoročné tobogány, kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, kryté
termálne bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island
– Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén, parná sauna, Mayská pyramída a vonkajší detský
bazén (počas letnej sezóny)

•

bezplatné Wi – Fi pripojenie

•

káva a čaj na izbe

•

strážené parkovisko

MIESTNY POPLATOK
•

Osoba: 1,50 €

WELLNESS A FITNESS BALÍKY ZA ZVÝHODNENÚ CENU
•

Balík VITAL + KRYO za 10€/osoba
Balík zahŕňa jednorazový vstup do Fire & Water Wellness & Spa a jednu procedúru
celotelovej kryoterapie počas pobytu

•

Balík VITAL + KRYO + FITNES za 15€/osoba
Balík zahŕňa jednorazový vstup do Fire & Water Wellness & Spa, jednu procedúru celotelovej
kryoterapie a jednorazový vstup do fitnes centra AquaCity Poprad počas pobytu
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VYBAVENIE HOTELA
A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Hotel Seasons
Hotel Mountain View
Hotel Riverside

•

AQUAPARK AquaCity Poprad - vodný svet pod Vysokými Tatrami
14 vonkajších a vnútorných termálnych a relaxačných bazénov
350 vodných atrakcií (masážne trysky, vírivky, perličky, vodné hríby)
3 vonkajšie termálne bazény ( 28°- 38°C )s vírivkami a vodnými atrakciami (plavecký, sedací a relaxačný)
vnútorné relaxačné bazény Blue Sapphire s chromoterapiou a večernou 3D Laser show
vnútorné luxusné bazény Blue Diamond s nápojovými barmi
detský bazén Treasure Island - Ostrov pokladov (bazén so slanou vodou, stroskotanou loďou,
šmýkačkami a atrakciami, vírivka pre dospelých, terárium s leguánmi)
50m plavecký bazén a parná sauna

•
•
•
•
•
•

WELLNESS CENTRUM - FIRE & WATER WELLNESS & SPA
najväčšie dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku 1600 m2
Vitálny svet plný kontrastov v znamení živlov ohňa a vody rozdelený na privátnu a párty zónu
relaxačný bazén, vírivky, 8 sáun a inhalácií (ceremoniálna sauna, soľná, parná, mentolová, suchá, infra sauna)
ľadová jaskyňa, oddychové a párty miestnosti
14m wellness bar s trendovou ponukou koktailov
saunové ceremoniály a saunové show

•
•
•
•

WELLNESS & SPA PROCEDÚRY
Relaxačno - masážne centrum s ponukou viac ako 20 druhov relaxačných masáží a spa procedúr
Thajské masážne centrum - originálne thajské masáže s terapeutkami z Thajska
Fish Therapy - rybičky Garra Rufa, bio pedikúra
Solárium

•
•
•
•
•

ZDRAVOTNÉ PROCEDÚRY A ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Interklinik Poprad - klinika krásy a zdravia
Kryoterapia - celotelová alebo lokálna terapia, liečba chladom pri teplote -120°C
Fitnes a Spinning centrum
Športový areál - 2 ihriská na plážový volejbal a ihrisko na plážový futbal
NTC Poprad - Národné tréningové futbalové centrum vedľa areálu AquaCity Poprad

•
•
•
•
•
•
•

ZÁBAVA A VOĽNÝ ČAS
Vnútorné detské kútiky a vonkajšie ihriská
Strážená detská škôlka pre deti od 3 - 12 rokov v detskom kútiku Blue Sapphire
Víkendové animačné programy pre deti a dospelých
Laserová show v bazénoch Blue Sapphire - každý večer
PLAY STATION 4 - game zóna
Biliard, Air hockey
Letné nafukovacie atrakcie, adrenalínová zábava - Aquazorbing

•
•
•
•
•
•

BARY A REŠTAURÁCIE
Reštaurácia High Tatras s ponukou À la carte a denného menu
Reštaurácia Riverside
Reštaurácia Lighthouse - samoobslužná reštaurácia v Aquaparku
Café & Wine bar s exkluzívnou vinotékou
Lobby bar - hotelový bar s letnou terasou
Blue Diamond, Blue Sapphire a Wellness bar v Aquaparku

•
•
•
•
•
•

Kongresové priestory
v AquaCity Poprad
KONGRESOVÁ SÁLA 324 m

LOBBY BAR

Ponúka možnosť usporiadania akcie až pre 350
osôb. Variabilita sály je založená na vstavanej
a výsuvnej elevácii. Multifunkčná kongresová
sála slúži nielen pre potreby kongresovej
turistiky (prednášky, školenia, prezentácie,
konferencie), ale rovnako aj pre usporiadanie
plesov, diskoték, koncertov, malých divadelných
predstavení alebo módnych prehliadok.
Rozloženie sály umožňuje kaskádovité
(divadelné) usporiadanie.

Hotelový bar je exkluzívny priestor, vhodný
na obchodné stretnutia alebo firemné
rauty. Nachádza sa v blízkosti kongresového
centra a hotelovej recepcie. Pri Lobby bare sa
nachádza letná hotelová terasa s výhľadom
na Vysoké Tatry

2

• rozmery sály – dĺžka 18m, šírka 18m a výška
6,5m
• vybavenie zahŕňa – 3 projektory, 3 elektricky
ovládané premietacie plátna, DVD prehrávač
(CD/MP3), 2x video kamery
• mediálne a kontrolné centrum, systém
reprodukujúci prírodné svetlo – bodové,
priestorové a rotujúce svetlá, univerzálny
ozvučovací systém a vizuálne výstupy
• biznis centrum - sekretársky servis, Wi-Fi
pripojenie, tlmočnícke kabínky, video konferenčný systém
• klimatizácia

MEETING ROOM I. 52 m

2

Salónik s kapacitou do 30 osôb je ideálnym
miestom na obchodné stretnutia, mítingy,
školenia alebo menšie rodinné oslavy.
• 1x TV, ozvučenie, Wi-Fi pripojenie
• digitálny projektor, flipchart, premietacie
plátno, laserové ukazovadlo
• klimatizácia

MEETING ROOM II. 109,3 m

2

Poskytuje priestor až pre 60 osôb. Miestnosť
sa dá jednoduchým otvorením priečky
rozšíriť o rokovaciu miestnosť – salónik.
Audiovizuálna technika spĺňa najnovšie
štandardy týkajúce sa prezentácií. Poskytuje
ideálny priestor na organizovanie konferencií,
obchodných stretnutí alebo seminárov.
• moderný reprezentatívny priestor, ozvučenie,
mikrofóny, 2x premietacie plátno
• 2x digitálny projektor, flipchart, laserové
ukazovadlo
• Wi-Fi pripojenie, klimatizácia

ROZLOHA
ELEVÁCIA
/ ŠÍRKA * DĹŽKA/

MIESTNOSŤ

ROZLOHA

KONGRESOVÁ SÁLA

297,5 m2

MEETING ROOM I

52 m

MEETING ROOM II

109,3 m2

VYHLIADKOVÁ VEŽA 18 m

2

Vyhliadková veža s kapacitou 10 osôb
vytvára dokonalé prostredie pre súkromné
stretnutia s úžasným výhľadom na panorámu
Vysokých Tatier. Ak hľadáte originálne miesto,
vyhliadková veža s panoramatickým výhľadom,
je skutočne ten pravý priestor pre Vás.

REŠTAURÁCIA HIGH TATRAS 127,5 m

2

Reštaurácia High Tatras s VIP salónikom
s kapacitou 150 osôb je vhodná na rôzne
druhy firemných akcií a osláv.

CAFE & WINE 112 m

2

Exkluzívny priestor a príjemné prostredie Café
& Wine baru s luxusnou vinotékou je vhodné
na organizáciu rôznych firemných podujatí
a akcií. Ponúkame vám riadené ochutnávky vín,
cognacov alebo rumov. Vybavením priestoru je
projektor s projekčným plátnom a TV.

HOLLYWOOD SUITE &
COCKTAIL BAR 146 m
2

Ideálny nočný klub so slávnymi americkými
legendami v štýlovej atmosfére, vhodný pre
súkromné párty, oslavy a diskotéky s ponukou
zábavných hier – biliard alebo air hockey.

KINO
SEDENIE

ŠKOLA

BANKET

I SEDENIE

U SEDENIE

RAUT

prenájom
poldenný
/ do 4hod

prenájom
celodenný
/ nad 4hod

180

100

50

250

800 €

1200 €

100 €

200 €

200 €

300 €

17 x 17,5

350

200

150

13 x 4

x

30

24

x

24

x

11,5 x 9,5

x

60

40

40

30

25

144 m2

12x 12

x

x

x

x

x

x

150

250 €

400 €

18 m

2

6x3

x

x

x

x

6

x

x

100 €

150 €

127,5 m

2

17 x 7,5

x

x

150

x

x

x

250 €

400 €

SALÓNIK HIGH TATRAS

49,5 m

2

11 x 4,5

x

x

x

40

26

35

100 €

170 €

CAFÉ & WINE BAR

112 m

2

16 x 7

x

x

x

55

30

x

250 €

400 €

COCKTAIL BAR

76 m2

8 x 9,5

x

x

x

x

x

50

HOLLYWOOD SUITE

70 m2

7x 10

x

x

x

25

20

x

250 €

400 €

LOBBY BAR
VYHLIADKOVÁ VEŽA
REŠTAURÁCIA HIGH TATRAS

2

60

200

200

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH a vrátane audio-vizuálnej techniky podľa dostupnosti.
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Kongresové priestory
v NTC Poprad pri AquaCity Poprad
Národné tréningové centrum disponuje modernými priestormi na realizáciu osláv
a stretnutí. Dve konferenčné miestnosti s kapacitou 30 a 70 osôb a VIP salónik sú spolu
s reštauráciou a hotelom Riverside*** súčasťou komplexu. Konferenčné miestnosti sú
k dispozícií na organizáciu kongresov, školení, tlačových konferencií a iných podujatí.
VIP salónik môžete využiť na organizáciu osláv, formálnych a neformálnych stretnutí.

PRESS ROOM 96 m

2

•
•
•
•

moderný reprezentatívny priestor, ozvučenie, mikrofóny, 2x premietacie plátno
1x LED TV 55“
1x digitálny projektor, 2x flipchart, laserové ukazovadlo
Wi-Fi pripojenie, klimatizácia

VIP SALÓNIK 78 m
•
•
•
•

2

moderný reprezentatívny priestor, ozvučenie, mikrofóny, 2x premietacie plátno
1x LED TV 55“
1x digitálny projektor, 2x flipchart, laserové ukazovadlo
Wi-Fi pripojenie, klimatizácia

REŠTAURÁCIA RIVERSIDE 72 m

2

•
•
•

moderný reprezentatívny priestor
1x LED TV 55“
Wi-Fi pripojenie, klimatizácia

NTC POPRAD
Národné tréningové centrum v Poprade ponúka kompletné zabezpečenie športových
sústredení pre slovenské i zahraničné tímy všetkých vekových kategórii. Centrum
disponuje vyhrievaným, vysokokvalitným prírodným trávnikom situovaným na
modernom štadióne s kapacitou 5 700 divákov. Ďalšie tréningové hracie plochy
s prírodnou a umelou trávou sa nachádzajú v tesnej blízkosti NTC. Regenerácia,
relaxačné a voľno-časové aktivity sú zabezpečené v  AquaCity Poprad,
Hlavná hracia plocha ako aj tréningové ihriská sú k dispozícií na krátkodobý prenájom.
Pravidelne sa tu organizujú prípravné zápasy a tréningy podľa požiadaviek tímov.
Moderné priestory šatní a ostatné priestory vyhovujú smerniciam Slovenského
futbalového zväzu a medzinárodným štandardom UEFA a FIFA. NTC ponúka aj
organizáciu prípravných zápasov pre tímy z celého sveta.

MIESTNOSŤ

ROZLOHA

ROZLOHA
ELEVÁCIA
/ ŠÍRKA * DĹŽKA/

KINO
SEDENIE

ŠKOLA

BANKET

I SEDENIE

U SEDENIE

PRESS ROOM

96 m2

16 x 6

x

60

30

x

40

x

VIP SALÓNIK

78 m2

13 x 6

x

50

30

30

30

30

REŠTAURÁCIA RIVERSIDE

72 m2

9x8

x

50

40

40

30

30

RAUT

prenájom
poldenný
/ do 4hod

prenájom
celodenný
/ nad 4hod

200 €

300 €

250

100 €

170 €

250 €

400 €

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH a vrátane audio-vizuálnej techniky podľa dostupnosti.

WWW.AQUACITYHOTEL.SK

KONGRESOVÉ ODDELENIE
kongres@aquacity.sk
+421 910 802 323
+421 907 833 146

AQUACITY POPRAD
Aquapark Poprad s.r.o.

IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
DIČ:2020020486

Športová 1397/1,
058 01 Poprad

Bankové spojenie : SK 4709000000000492056683
Firma zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:13805/P

WWW.AQUACITYHOTEL.SK

