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PLÁNUJETE VAŠU SVADBU SNOV? 
Hľadáte vexkluzívne priestory za prijateľné ceny? Chcete 
mať jedinečný a výnimočný deň, na ktorý budete 
spomínať celý život? Začnite písať príbeh vašej lásky v 
našich hoteloch 

Dôverujte nám a nechajte nás zorganizovať Vám Vašu 
nezabudnuteľnú svadbu.

Minimalistická, glamour, garden party, či tradičná 
slovenská svadba? 

Nikde nie je napísané, že svadby sa musia riadiť trendmi. 

Tak ako Vás k rozhodnutiu spojiť svoj život viedlo srdce, 
tak aj pri organizácii svadby je najlepšie poslúchať svoje 
srdce.

Deň svadby je jedinečný a  my sa postaráme o  to, aby 
Vaša svadba bola ten najkrajší a najromantickejší deň ako 
z rozprávky.
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OSOBNÉ STRETNUTIE 
A KONZULTÁCIA SVADOBNÝCH 

POŽIADAVIEK 
Pri prvom osobnom stretnutí si náš eventový manažér 
prejde predstavu Vášho svadobného dňa, ukážeme Vám 
svadobné priestory, odkonzultujeme počet hostí a výber 
svadobného termínu.

Spolu s eventovým manažérom vytvoríte svadobný 
itinerár. Nezáväzná rezervácia priestorov je platná 
14 kalendárnych dní, ak nie je písomne dohodnuté 
inak. Predbežná rezervácia nie je záväzná, až kým nie 
je podpísaná platná zmluva medzi dodávateľom a 
objednávateľom. Záloha pri záväznej rezervácii je 200€ a 
bude odrátaná v konečnom vyúčtovaní.

I.
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VÝBER PRIESTOROV PRE 
KONANIE SVADOBNEJ HOSTINY 

AQUACITY POPRAD 
Kongresová sála s foyer

  Banketové okrúhle stoly (8 - 10 - 12 osôb)
 Kapacita: 170 miest

  Štvorcové stoly (8 - 10 - 12 osôb)
 Kapacita: 200 miest

Meeting room I a II
 Tabula v tvare I alebo U
 Kapacita: 40 miest

HOTEL RIVERSIDE POPRAD  
ideálne pre svadbu s pobytom v 19 izbách 

Hotelová reštaurácia s VIP Salónikom
 Slávnostná tabuľa v tvare U
 Kapacita: 40 miest

II.

HORIZONT RESORT
Kongresová sála

  Banketové okrúhle stoly (8 - 10 - 12 osôb)
 Kapacita: 120 miest

  Štvorcové stoly (8 - 10 - 12 osôb)
 Kapacita: 150 miest 

Meeting room
 Tabula v tvare I alebo T
 Kapacita: 30 miest

VIP Salónik 
 Kapacita: 30 miest

Záhrada
svadobný obrad v záhradnom domčeku - možnosť 
civilného obradu pre 40 osôb

HOTEL HILLS 
Kongresová sála s tančiarňou

  Banketové okrúhle stoly (8 - 10 - 12 osôb)
 Kapacita: 120 miest

  Štvorcové stoly (8 - 10 - 12 osôb)
 Kapacita: 150 miest

Business salónik
 Tabula v tvare U
 Kapacita: 50 miest

Záhrada s domčekom
svadobný obrad v záhradnom domčeku  - možnosť 
civilného obradu pre 40 osôb
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
• Všetkým našim klientom poskytujeme bezplatné 

poradenstvo pri organizovaní svadby a nezáväznú 
rezerváciu termínu po dobu 7 dní bez poplatkov. V prípade 
záujmu o záväznú rezerváciu, Vám zašleme zmluvu a po 
jej podpísaní bude zúčtovaná záloha vo výške prenájmu 
priestorov, ktorá bude následne odrátaná v konečnom 
vyúčtovaní

• Sála je k dispozícii 1 deň vopred na vyzdobenie priestorov 
a prípravu svadby (v prípade dostupnosti bezplatne. 
Hotel si vyhradzuje túto službu potvrdiť najneskôr 7 dní 
pred termínom konania

• Počas svadby hostia majú povolené užívať vlastné 
zákusky a torty. V prípade záujmu ich vieme zabezpečiť 
prostredníctvom našich overených dodávateľov. Hotel si 
neúčtuje za prinesenie vlastných koláčov žiaden poplatok 
a teda nezabezpečuje akékoľvek dekorácie prípadné 
vykladanie vlastných koláčov. V prípade záujmu hotel 
zabezpečí servis za doplatok podľa platného cenníka. 

• Ponúkame možnosť užívania vlastných alko/nealko 
nápojov a vín. Hotel si účtuje korkovný poplatok za každú 
otvorenú fľašu. V tomto poplatku je zahrnuté prebratie 
a spísanie protokolu o všetkých prinesených nápojov, 
zachladenie fliaš, manipulácia a následné vyloženie 
nápojov na nápojový bufet, služby čašníka, použitie a 
umývanie inventáru. 

• Mimo nápojov a koláčov hotel nepovoľuje akúkoľvek 
konzumáciu vlastných výrobkov / mäsové, mliečne a 
pod. výrobky.

• V prípade záujmu o servis alko a nealko nápojov z hotela 
ponúkame zľavu 20% z pultovej ceny alkoholických, 
nealkoholických nápojov, vín a destilátov. Pre 
mladomanželov ponúkame zvýhodnený balíček nápojov 
od našich dodávateľov za zvýhodnené ceny

• Pre všetkých hostí na svadbe ponúkame možnosť 
ubytovania, ktoré nie je podmienkou. V prípade záujmu 
si môžu hostia vykonať rezerváciu cez rezervačné 
oddelenie, kde im bude poskytnutá 20% zľava z 
aktuálnych platných cien v našich hoteloch na celý pobyt 
počas konania svadby

• Pre ubytovaných svadobných hostí poskytujeme 
polpenziu, bezplatný vstup do hotelového wellness, 
parkovanie zdarma

III.
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CATERING
SVADOBNÉ MENU 

A BUFETY

I. WELCOME DRINK 
A  POHOSTENIE

IV.

SVADOBNÉ MENU ŠTANDARDNE OBSAHUJE

Tradičné privítanie mladomanželov managerom hotela, slávnostný prípitok pre 
mladomanželov, rozbíjanie taniera a zametanie črepín.

I. Welcome drink a suché pohostenie

II.
Vynášaná večera ktorá obsahuje: prípitok, džbán s vodou, predjedlo, polievka, hlavný chod, 
káva s kombináciou vlastnej svadobnej torty

III. Večera formou teplého a studeného bufetu

IV. Večera formou polnočného bufetu 

NA VÝBER Z VIACERÝCH MOŽNOSTÍ ALKO A NEALKO NÁPOJOV

0,1 l Hubert De Luxe / brut

0,1 l Prosecco

0,1 l Nealko Hubert s jahodou 

2 ks slané suché  pečivo / škvarkový, syrový, pizzový pagáčik 
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IV.

II. VYNÁŠANÉ
SVADOBNÉ 

MENU

PRÍPITOK

0,1 Hubert De Luxe / brut

0,1l Prosecco

0,1l Martini fiero

0,1l Hugo

0,1l Aperol Spritz

0,1 Nealkoholický vinný nápoj, džús

PREDJEDLÁ

100g Terinka zo šunky, plnená chrenovou smotanovou penou, šalátik & rukolová špongia, domáce pečivo 1,3,7

50g Paštéta z husacej pečene, brusnicové chutney & čips zo zemiakovej lokše, domáce pečivo 1,3,7

50g Hydinová paštéta z pečienok s kúskami mandlí, brusnicové chutney & čips zo zemiakovej lokše, 
domáce pečivo 1,3,7,8

50g Divinová paštéta s vínom balená v slaninke, paprikové pyré, domáce pečivo 1,3,7

100g Caprese vežička doplnená domácim pestom, baklažánový chips, rukolová špongia 7,8

100g Carpacio z červenej repy,  kozí syr, rukola , slnečnicové semiačka 7

POLIEVKY

0,33l Tradičný svadobný slepačí vývar s koreňovou zeleninou a rezancami / pečeňovými haluškami 1,3,7,9

0,33l Slávnostný kohútí vývar so zeleninou julienne a rezancami / pečeňovými haluškami 1,3,7,9

0,33l Hovädzie consommé s mäsovými knedlíčkami a zeleninou 1,3,9

0,33l Zeleninová číra s kurkumou, mladou cibuľkou a nakladaným zázvorom

0,33l Hokaido krém s červenou šošovicou a tekvicovými semiačkami 7

0,33l Pravá talianská paradajková s vegánskym chedarom a čerstvou bazalkou
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HLAVNÝ CHOD

MENU I. STANDARD • Celkové menu v hodnote 25€ 
/ prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, káva

Bravčový Cordon Blue 150g v kukuričných lupienkoch s batátovým pyré 200g / 3,7

Teľací rezeň 150g v parmezánovej kruste so zemiakovo-zelerovým pyré 200g / 1,3,7,9

Kuracia rolka 150g v sušenom prosciutte plnená švajčiarskym syrom s glazovanou mrkvičkou a 
hráškom, dusená ryža prevoňaná klinčekmi 160g / 7

MENU II. CLASSIC • Celkové menu v hodnote 28€ 
/ prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, káva

Grilovaný morčací steak 150g s bylinkami a jablkovým pyré , opekané zemiaky s rozmarínom 200g

Šťavnatý steak z bravčovej panenskej 150g, pyré z farebnej papriky 100g, gratinované zemiačiky so 
syrom 120g / 7

Bravčová panenská 150g špikovaná sušenou marhuľou a rozmarínom v proscuitte, fazuľkové struky 
100g, pečený zemiak plnený bryndzou so slaninovým chipsom 150g  
/ gratinované zemiačiky so syrom 120g / 7

Bravčový pník 150g v prosciutte prekladaný kuracím steakom so šípkovou omáčkou  
a divokou ryžou 160g / gratinované zemiačiky so syrom 120g / 7

MENU III. EXCLUSIVE • Celkové menu v hodnote 30€ 
/ prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, káva

Wellington z bravčovej panenky 150g s baby špenátom pečný v lístkovom cestíčku, 
zemiakovo-zelerové pyré 200g, ratatouille zelenina 100g / 1,3,7,9

Kačacie prsia 150g sous-vide s pomarančovým chutney a medovou kôrkou,dusená červená 
kapusta s badiánom 150g, zemiakové krokety 150g (lokše 120g) zemiaková štrúdľa 200g / 1,3,7

Grilovaný losos 150g s rozmarínom, čerstvým baby špenátom a citrónovým prelivom, jasmínová 
ryža 160g s ananásom, grilovaná zelenina 100g / 4,7

Grilovaná tmavá treska 150g s cesnakovo-citrónovým maslom, opekané parisienky 200g  

s rozmarínom / 4,7

MENU IV. VEGAN • Celkové menu v hodnote 25€ 
/ prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, káva

Údené tofu kocky 150g podávané s cuketovými raw špagetami 200g a domácim pestom / 6,8

Tmavá šošovica 150g s koreňovou zeleninou a kockami tempehu 150g / 6,9

Listový šalát 300g s čiernou quinoa, vegánskou mozzarelou a jogurtovým dressingom / 6

Pečené bataty 200g zaliate vegánskym dresingom 50g s koriandrom / 6

Káva espresso s mliekom / prípadne káva, čaj podľa želania

MENU V. BABY • Celkové menu v hodnote 18€ 
/ džús, predjedlo, polievka, hlavné jedlo

Mini detský sendvič 100g so šunkou, syrom a šalátikom / 1,3,7

0,2l Polievka podľa výberu / 1,3,7

Kuracie vyprážané mini rezníky 100g, zemiakové hranolky 100g/ Kurací steak na prírodno 100g,  
ryža 80g / hranolky 75g alebo zemiaková kaša 150g / 1,3,7
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IV.

III. VEČERA 
FORMOU TEPLÉHO 

A STUDENÉHO 
BUFETU

BUFET I. BASIC Cena 22€ /osoba  

100g Výber tradične-netradičných syrových variácií s vlašskými orechami a hroznom  
z malokarpatských oblastí 7,8

100g Variácia výberových šuniek a salám s olivami 1

100g Poľovnícky hovädzí guláš s pečeňou a prerastenou slaninkou 7

160g Domáca žemľová knedľa so slaninkou a kúskami bavorského kolena 1,3,7

100g Sous vide steak z krkovičky na rozmaríne so zemiakovými plackami 1,3,7

200g Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou 1,3,7

100g Kuracie rezne v pivovom cestíčku s opekanými zemiakmi 200g  

s rozmarínom 1,3,7

200g Cestoviny penne so sušenými paradajkami a čerstvým baby špenátom 1,3,7

100g Dusená zelenina na masle 7

100g Mix trhaných farebných listových šalátov s panenským olivovým olejom, 
chia semienkami a orieškami 8

100g Čerstvá zelenina/ paradajka, uhorka, paprika

100g Delikátny coleslaw šalát 7

100g Olivový olej, Jogurtový dressing, Aceto Balsamico 7

100g Dúhový ovocný šalát s mätou

BUFET II. PLUS Cena 25€ /osoba  

100g Výber tradične-netradičných syrových variácií s vlašskými orechami  
a hroznom z malokarpatských oblastí 7,8

100g Variácia výberových šuniek a salám s olivami 1

100g Miešané misy so syrovými a mäsovými špecialitami 7

100g Hovädzie líčka po burgundsky

160g Domáca žemľová knedľa so slaninkou a kúskami bavorského kolena 1,3,7

100g Kuracie BBQ vykostené stehná, batatové hranolky 150g,  
domáca majonéza 50g / 3,6,10

100g Bravčový pník v proscuitte s basmati ryžou 160g

100g Losos na orechovom oleji, dusená zelenina 100g, tekvicové rizoto 160g / 4,7

100g Cestovinový šalát so zeleninou a bylinkami 1,3,7

100g Mix trhaných farebných listových šalátov s panenským olivovým olejom, 
chia semienkami a orieškami 8

100g Grécky šalát s čiernymi olivami a balkánskym syrom 7

50g Olivový olej, Jogurtový dressing, Aceto Balsamico

100g Dúhový ovocný šalát s mätou
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IV. VEČERA 
FORMOU POLNOČNÉHO 

BUFETU 

POLNOČNÝ BUFET  / na výber 1 druh polievky Cena 10€ /osoba  

0,33l Domáca kapustnica s lesnými hubami a údenou klobásou,  
čerstvé pečivo 1,3,7

0,33l Fazuľová polievka s údeným mäsom, čerstvé pečivo

0,33l Jemne pikantný kotlíkový guláš z hovädzieho mäsa, čerstvé pečivo

0,33l Tradičný hustý boršč s mäskom a kyslou smotanou 7,9

&

300g Goralské bryndzové pirohy s vypečenou slaninkou, 
jarnou cibuľkou a smotanou 1,3,7

100g Kuracie mini vyprážané rezníky so sezamom &  Koktailové bravčové rezníky 
vyprážané v trojobale 1,3,7,11

200g Tradičný zemiakový šalát s majonézou alebo jogurtom 3,7,9,10

BUFET III. - PREMIUM Cena 27€ /osoba  

200g Výber tradične-netradičných syrových variácií s vlašskými orechami  
a hroznom z malokarpatských oblastí 7,8

200g Variácia výberových šuniek a salám s olivami 1

200g Miešané misy so syrovými a mäsovými špecialitami 7

150g Guláš z divokého jeleňa s anízom a čučoriedkovým chutney

160g Domáca žemľová knedľa so slaninkou a kúskami bavorského kolena 1,3,7

250g Kačacie stehná s pomarančovým chutney a medom, dusená červená kapus-
ta 150g s badiánom, zemiakové krokety 150g / 1,37

150g Kurací steak caprese, šafránové rizoto 160g / 7

200g Pečené bravčové rebierka s medom, zemiakové lyžičky 150g

300g Tagliatelle s baby špenátom a trhaným lososom 1,3,4,7

100g Dusená zelenina na masle 7

100g Mix trhaných farebných listových šalátov s panenským olivovým olejom, 
chia semienkami a orieškami 8

100g Čerstvá zelenina/ paradajka, uhorka, paprika, olivy

100g Waldorf šalát 7,8,9

100g Šalát z červenej repy, kozím syrom a slnečnicovými semiačkami 7

50g Olivový olej, Jogurtový dressing, Aceto Balsamico 7

100g Dúhový ovocný šalát s mätou

EXTRA DOPLNKY K BUFETOM Cena podľa počtu 

Čokoládová fontána s filetovaným ovocím 

Pečené chrumkavé prasiatko s prílohou / kyslé uhorky, baranie rohy, 
feferóny, cibuľky, kukuričky, domáci chlebík 1,3,7
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UBYTOVANIE 
 Pre všetkých hostí na svadbe ponúkame možnosť ubytovania, so zvýhodnenou cenou. 

V prípade záujmu si môžu hostia vykonať rezerváciu cez rezervačné oddelenie, kde im 
bude poskytnutá 20% zľava z  platných cien podľa aktuálneho cenníka v našich hoteloch 
na celý pobyt počas konania svadby:

 
1. HOTEL HORIZONT RESORT  STARÁ LESNÁ

• IZBA STANDARD - dvojlôžková izba s možnosťou využitia aj ako jednolôžková izba

• FAMILY SUPERIOR - mezonetový dvojpodlažný apartmán ideálny pre rodiny s deťmi  

• EXCLUSIVE SUITE - luxusný apartmán s oddelenou obývacou a spálňovou časťou

• DE LUXE APARTMÁN - nadštandardný apartmán s veľkou rozlohou,   
obývacia miestnosť a spálňa, dve samostatné kúpeľne a terasa

2.  HOTEL HILLS  STARÁ LESNÁ
* podmienkou usporiadania je rezervácia ubytovania minimálne 2 izieb 

• IZBA HONEYMOON - romantická dvojlôžková izba s prístupom do areálu hotela a 
oválnou samostatne stojacou vaňou

• IZBA STANDARD - dvojlôžková izba s možnosťou využitia aj ako jednolôžková izba

• IZBA LUX - dvojlôžková izba s rozkladacím gaučom a možnosťou prístelky

• HILLS APARTMÁN - luxusný apartmán, oddelená obývacia miestnosť a spálňová časť

3.  HOTEL SEASONS  V AQUACITY POPRAD

• IZBA STANDARD - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky alebo s možnosťou využitia aj 
ako jednolôžková izba

• MEZONETOVÁ IZBA - dvojpodlažná mezonetová izba vhodná pre rodiny s deťmi

4.  HOTEL MOUNTAIN VIEW  V AQUACITY POPRAD

• IZBA STANDARD - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky, alebo s možnosťou využitia aj 
ako jednolôžková izba

• IZBA SUPERIOR - luxusný apartmán so spálňovou a obývacou časťou a dvomi kúpeľňami

5.  HOTEL RIVERSIDE  POPRAD
 ideálne pre svadbu s pobytom pre max. 40 ubytovaných osôb
* podmienkou usporiadania je rezervácia ubytovania minimálne 2 izieb

• IZBA STANDARD - dvojlôžková izba s možnosťou využitia aj ako jednolôžková izba

• IZBA SUPERIOR - dvojlôžková izba s možnosťou prístelky alebo s možnosťou využitia aj 
ako jednolôžková izba

V KAŽDOM Z HOTELOV CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA:

• Raňajky a večeru vo forme bufetových stolov (bez nápojov)

• Neobmedzený vstup do hotelového wellness centra počas pobytu a Aquaparku (v 
hoteloch AquaCity Poprad)

• Parkovanie zdarma 

• Wifi pripojenie 

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

V.
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DARČEK PRE MLADOMANŽELOV
 Pre našich mladomanželov sme si pripravili darček 

v podobe viacerých benefitov počas, i po skončení 
svadobnej oslavy v podobe Grátis balíčka so službami:

• Flexibilný čas ukončenia svadobnej hostiny, základné 
ozvučenie a osvetlenie sály, projektor a plátno s 
možnosťou využitia vlastnej foto-video projekcie, 
prenájom stolov, základné prestieranie (biele obrusy a 
biele servítky), návleky na kongresové stoličky 

• Parkovanie svadobného vozidla priamo pred vstupom 
do sály a parkovanie pre hostí na vyhradenom 
parkovisku

• Zvýhodnené ponuky služieb u našich partnerov / 
dekorácie, kvety, koláče, nápoje, DJ

• Tradičné privítanie mladomanželov spojené s 
prípitkom, rozbitím taniera a zametaním črepín

• Sprístupnenie hotelového vstupu na organizované 
spoločné fotenie mladomanželov so všetkými hosťami

• Možnosť fotenia v exteriéri a interiéri hotela v 
akomkoľvek termíne pred/po svadbe bezplatne

• Krájanie a servis vlastnej svadobnej torty

• Nadštandardná svadobná izba s romantickou 
výzdobou v jednotlivých hoteloch podľa výberu počas 
svadobného dňa a svadobnej noci grátis s možnosťou 
zvolenia vyššieho štandardu izby s 50% zľavou

• Skorší check in a neskorý check-out , po príchode 
fľaša sektu na izbe a po svadbe hotelová služba 
nadštandardných raňajok na izbu

• Neobmedzený vstup do hotelového wellness centra 
počas pobytu

• Možnosť výberu darčeka formou prenosného 
darčekového poukazu s platnosťou 1 rok 

• Darčekový poukaz VIP SKY LOUNGE / vstup do privátnej 
zóny v hoteli Horizont Resort  s platnosťou 1 rok

• Darčekový poukaz VIP STAR LOUNGE / vstup do 
privátnej zóny v hoteli Hills  s platnosťou 1 rok

• Darčekový poukaz na romantickú 5 - chodovú večeru vo 
Vyhliadkovej veži AquaCity Poprad s platnosťou 1 rok

VI.
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VII.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

FOTOKÚTIK
Zábava, svadobné rekvizity, tlač fotografií ale aj okamžité 
odosielanie fotiek na email. Neobyčajný zážitok na 
akejkoľvek svadbe. Zachyťte svoj nezabudnuteľný deň 
kreatívnym spôsobom prispôsobeným presne Vám 
na mieru a zabávajte seba i vašich svadobných hostí a 
doprajte im aj vám pamiatku na celý život.

Svadobný balík obsahuje 3 hodiny 
neobmedzených možností

• Profesionálna obsluha počas celej doby prenájmu 

• Neobmedzené fotenie a tlač fotografií

• Grafika svadobného rámiku prispôsobená podľa  
 Vašich požiadaviek s možnosťou kombinácie   
 grafiky zo svadobného oznámenia

• Tlač fotografií do 3 sekúnd s možnosťou odosielania  
 na email

• Zábavné svadobné rekvizity

• Fotopozadie podľa výberu

• USB kľúč, prípadné zaslanie všetkých fotografií na  
 emailovú adresu

SVADOBNÝ PROGRAM a EXTRA SLUŽBY
/ svadba na kľúč
V spolupráci s našimi dodávateľmi Vám veľmi radi 
zabezpečíme akúkoľvek z nasledujúcich služieb

• Dekorácie priestorov sály, kvetinová výzdoba v   
 spolupráci s overenou svadobnou agentúrou

• Cukrárenská výroba koláčov, svadobnej torty

• Dekorácie priestorov dekoratívnym závesom,   
 osvetlením v interiéry a exteriéry

• Výroba tlačovín / návrh a tlač - zasadací poriadok,  
 menovky, menu lístok, program 

• Zabezpečenie civilného svadobného obradu 

• Živá hudba

• DJ

• Čepčenie

• Barmanská show a nápojový bar s miešanými   
 nápojmi

• Služby fotografa

• Služby kameramana

• Svadobný ohňostroj, balóny šťastia alebo prskavky

• Zabezpečenie autobusovej dopravy a individuálnej  
 dopravy

• Detský kútik s animačným program a    
 babysittingom s profesionálnym personálom 

• Balíček prvej pomoci na dámske a pánske WC
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SVADOBNÁ PONUKA

CENNÍK
CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV 

Prenájom kongresovej sály 200,00 €

Prenájom meeting room 200,00 €

Svadobný obrad v záhradnom domčeku 100,00 €

Interiér & exteriér hotela pre potreby fotenia zdarma

CATERING

VYNÁŠANÉ MENU
SUCHÉ OBČERSTVENIE, PRÍPITOK, PREDJEDLO, 

POLIEVKA, HLAVNÉ JEDLO, KÁVA

Menu I – BASIC 25€/osoba

Menu II – STANDARD 28€/osoba

Menu III – PREMIUM 30€/osoba

Menu IV – Veggie /Vegan 25€/osoba

Menu V – KIDS 18€/osoba

VEČERA FORMOU TEPLÉHO A STUDENÉHO BUFETU  

BUFET I  - BASIC 22€/osoba

BUFET II - STANDARD 25€/osoba

BUFET III - PREMIUM 27€/osoba

Čokoládová fontána s belgickou čokoládou a ovocím 150 € /30 porcií 

Pečené chrumkavé prasiatko 480 € / 100 porcií / 8-9 kg 

VEČERA FORMOU POLNOČNÉHO BUFETU

Polnočny bufet 10€/osoba

Korkovné nealko 1€/fľaša

Korkovné víno 5€/fľaša/ 1L sudové

Korkovné alkohol 7€/fľaša
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DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Vstupné dekorácie/ červený koberec, lampáše 50€

Pódium 1x2m / ideál 6x4 200€

Dekoratívny záves na stenu / 1 strana 100€

Dekoratívne osvetlenie/ 1 miestnosti 50 €

Balíček 1 pomoci na toalety/ dámske, pánske 50 €

Fotobúdka/ 3 hodiny s obsluhou 350€

Detský kútik s animačným program / 2 animátori na 4 hodiny 200€

Dekorácia a Servis Candy Baru 50€

Barmanská show a nápojový bar s miešanými nápojmi od 300€

Zabezpečenie civilného svadobného obradu zdarma

Živá hudba od 500€

DJ od 500€

Čepčenie od 200€

Služby fotografa od 500€

Služby kameramana od 500€

Svadobný ohňostroj formou prskaviek a servisu od 100€

Zabezpečenie autobusovej dopravy a individuálnej dopravy od 150€

Výroba tlačovín 400,00 €

Grafický návrh a tlač / oznámenie podľa dohody

Grafický návrh a tlač / zasadací poriadok  podľa dohody

Grafický návrh a tlač / menovky podľa dohody

Grafický návrh a tlač / menu a program podľa dohody 

Obrúsky z netkanej textílie zdarma

Dekoračné návleky na stoličky zdarma

Základné prestieranie          zdarma
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AQUACITY POPRAD
Aquapark Poprad s.r.o.

Športová 1397/1, 
058 01 Poprad
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
DIČ:2020020486
Bankové spojenie: SK 4709000000000492056683
Firma zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:13805/P

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


