KONGRESY
MEETINGY
TEAMBULDINGY
PONUKA PRIESTOROV
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KONGRESOVÉ MIESTNOSTI

wȌƮƵȲȁƵɨɯƦƊɨƵȁɰHotel PARK****
ȯȌȁɑǲƊȁƊƮȾɈƊȁƮƊȲƮȁƶȺǶɐɻƦɯة
ǲɈȌȲƶȯȌɈƵȾǞƊƊǯȁƋȲȌƩȁɰƧǘǘȌȺɈǠخ
ßɯȺȌǲȌɐɐƦɯɈȌɨƊƧȌɐǲƊȯƊƧǞɈȌɐ
ƊȺǲɨƵǶȌɐƮǞȺȯȌɹǠƧǞȌɐǯƵǞƮƵƋǶȁɯǿ
ǿǞƵȺɈȌǿȯȲƵɨǞƊƧƮȄȌɨƶ
ǲȌȁǏƵȲƵȁƧǞƵƊ˛ȲƵǿȁƶȺɈȲƵɈȁɐɈǞƊخ

KINO SEDENIE

ŠKOLSKÉ SEDENIE
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BOWLING BAR

Miestnosť

Kino sedenie

Školské sedenie

Cena s DPH

Veľká kongresová sála

200

150

400 €

Malá kongresová sála

90

80

250 €

Salónik

60

40

200 €

Modrý salóniky

35

24

150 €

Bordový salónik

35

24

150 €

VIP salónik

12

12

150 €

VEĽKÁ
KONGRESOVÁ
SÁLA

Kapacita
max. 200 osôb
Cena
400 € / 0-8 hod.

Veľká kongresová sála sa nachádza na 2NP,
spolu s Malou kongresovou sálou a terasou.
• Plne klimatizovaná a odhlučnená
• Súčasťou je plnofunkčný bar a kuchyňa
• Premietacie plátno 350x197 cm, projektor, ﬂipchart
• Ozvučenie s možnosť použiť viac bezdrôtových mikrofónov
• Možnosť pripojenia externého zvuku do systému
• Elektronický zatemňovací systém

MALÁ
KONGRESOVÁ
SÁLA
Malá kongresová sála sa nachádza na 2 NP,
pri terase s príjemným posedením.
• Premietacie plátno 270x151 cm, projektor, ﬂipchart
• Ozvučenie s možnosť použiť viac bezdrôtových mikrofónov
• Možnosť pripojenia externého zvuku do systému
• Elektronický zatemňovací systém

Kapacita
max. 90 osôb
Cena
250 € / 0-8 hod.

Kapacita

SALÓNIK

max. 60 osôb
Cena

Súčasťou reštaurácie je salónik, ktorý je oddelený
stenou a vytvára vhodný priestor na súkromné
posedenie, školenie, či poradu.

200 € / 0-8 hod.

• Premietacie plátno 240x135 cm, projektor, ﬂipchart
• Ozvučenie s možnosť použiť viac bezdrôtových mikrofónov
• Možnosť pripojenia externého zvuku do systému
• Elektronický zatemňovací systém

Kapacita
max. 35 osôb

MODRÝ SALÓNIK
Priestor na prvom podlaží, kapacitne vhodný
na menšie školenia, slávnostné obedy,
večere a oslavy.

• Flipchart

Cena
150 € / 0-8 hod.

Kapacita

BORDOVÝ SALÓNIK

max. 35 osôb
Cena

Kongresový priestor na prvom podlaží.
Svojou kapacitou je vhodný na školenia,
oslavy, stretnutia s menším počtom účasníkov.

150 € / 0-8 hod.

• Flipchart

Kapacita
max. 12 osôb

VIP SALÓNIK
Nachádza sa pri recepcii a je vhodný
na business rokovania alebo porady.
• Možnosť telekonferencie a videokonferencie
• Prezentačný monitor 55’’
• Pripojenie HDMI alebo WIDI
• Flipchart
• Veľký konferenčný stôl

Cena
150 € / 0-8 hod.

BUSINESS
MENU
MENU 2-CHODOVÉ
12 € / OSOBA
Menu 1
0,3 l Slepačí vývar s domácimi rezancami, zeleninou Juliene a mäsom
150g Bravčový chrbát Sous vide, tymiánová omáčka, tlačené zemiaky s cibuľkou

Menu 2
0,3 l Slepačí vývar s domácimi rezancami, zeleninou Juliene a mäsom
180g Morčacie prsia plnené syrom a špenátom, dusená ryža, domáce demiglace

Menu 3
0,3 l Slepačí vývar s domácimi rezancami, zeleninou Juliene a mäsom
200g Kurací Cordon blue, zemiakové pyré s parmezánom

Vegetariánske menu
0,3 l Zeleninová polievka s domácimi rezancami
300g Zemiakové gnocchi so špenátom, sušenou paradajkou a parmezánom

MENU 3-CHODOVÉ
15 € / OSOBA

MENU 3-CHODOVÉ
16 € / OSOBA

Polievka

Polievka

0,3 l Slepačí vývar s domácimi rezancami, zeleninou Juliene a mäsom

0,3 l Slepačí vývar s domácimi rezancami, zeleninou Juliene a mäsom

0,3 l Hráškový krém s Martini

0,3 l Hráškový krém s Martini

0,3 l Husací vývar so žemľovými knedličkami a zeleninou

0,3 l Husací vývar so žemľovými knedličkami a zeleninou

Menu 1

Menu 1

180g Kuracie prsia plnené plesnivým syrom, obalené Tirolským

180g Bravčová panenka obalená v slaninke,

speckom varené zemiačiky s maslom a petržlenovou vňaťou

omáčka z gorgonzoly, pečené zemiaky s bylinkami

Dezert

Dezert

Menu 2

Menu 2

150g Bravčové karé, fazuľkové lusky so slaninkou,

300g Konﬁtované kačacie stehno, hokaido pyré a pyré

tlačené zemiaky s jarnou cibuľkou

z červenej kapusty , karamelizovaná šalotka

Dezert
Menu 3

Menu 3

150g Hovädzie líčka na čiernom pive a koreňovej zelenine,
tlačené zemiaky s cibuľkou
Dezert

120g Flank steak na krémovom rizote z lesných hríbov, fond

Vegetariánske menu

Vegetariánske menu

0,3 l Zeleninová polievka s domácimi rezancami

0,3 l Zeleninová polievka s domácimi rezancami

120g Grilovaný encián, steakové hranolky, brusnicová omáčka

120g Syr Halloumi, zemiakové krokety a zeleninový šalát

Dezert

PONUKA
COFFEE BREAK
Skvelá kávička, chutné dezerty z našej kuchyne,
príjemné a priateľské prostredie. Využitie široké
možnosti našich coffee break-ov.

COFFEE BREAK 1

4,50 € / OSOBA

Káva s mliekom, čaj, minerálka

COFFEE BREAK 2

5,50 € / OSOBA

Káva s mliekom, čaj, minerálka, sladké a slané pečivo

COFFEE BREAK 3

6,00 € / OSOBA

Káva s mliekom, čaj, minerálka, koláčik

COFFEE BREAK 4

7,00 € / OSOBA

Káva s mliekom, čaj, minerálka, obložený chlebík 2 ks

COFFEE BREAK 5

7,5 0 € / OSOBA

Káva s mliekom, čaj, minerálka, sladké a slané pečivo, ovocie

BUFETOVÉ MENU 1
20 € / OSOBA

BUFETOVÉ MENU 2
22 € / OSOBA

Polievka

Polievka

Slepačí vývar s domácimi rezancami, mäsom a zeleninou Juliene

Slepačí vývar s domácimi rezancami, mäsom a zeleninou Juliene

Brokolicový krém, opečené krutóny

Hrachový krém s Martini

Hlavné jedlo
Pečená kuracia roláda plnená brokolicou a syrom
na glazovanej zelenine

Hlavné jedlo
Konﬁtované kačacie stehno, karamelizovaná rebarbora

Bravčová sviečkovica v slaninke, ratatouille

Tiahnutý bravčový chrbát, tymiánová omáčka

Tagliatelle s hubami a špenátom

Zemiakové gnocchi so špenátom, cottage syrom a sušenými

Hovädzie líčka na červenom víne a koreňovej zelenine

paradajkami Šúlance s makovou, alebo orechovou posýpkou

Prílohy

Prílohy

Pečené zemiaky na rozmaríne a cesnaku

Zemiakové knedlíčky

Dusená ryža

Zemiakové pyré
Dusená ryža

Šaláty

Šaláty

Šalát Coleslaw

Šopský šalát

Zeleninový šalát

Zeleninový šalát

Ovocný šalát

Ovocný šalát

Dezert

Dezert

BUFETOVÉ MENU 3
25 € / OSOBA Slovenské špeciality

BUFETOVÉ MENU 4
25 € / OSOBA

Polievka

Polievka

Staroslovenská dubáková

Slepačí vývar, domáce rezance, mäso a zelenina Juliene

Husací vývar s mäsom a rezancami

Zeleninová MINESTRONE

Hlavné jedlá

Hlavné jedlá

Mini bravčové kolienka , pivová omáčka

Teľacia hruď plnená žemľovou plnkou, fond

Pečený bravčový bôčik na strapačkách
Klobáska, jaternice, liptovské droby

Plnené morčacie prsia so syrom, špenátom a sušenou
paradajkou na šafranovom rizote

Vyprážaný bravčový rezeň

Losos na krémovom špenáte

Halušky s bryndzou a slaninkou

Bravčová panenka v Oravskom specku

Šúľance s makovou alebo orechovou posýpkou

Vyprážaný karﬁol
Pirohy so slivkovým lekvárom s makovou posýpkou

Prílohy

Prílohy

Štuchané zemiaky s jarnou cibuľkou

Varené baby zemiaky s maslom

Zemiakový šalát

Dusená ryža s hráškom

Sterilizovaná zelenina

Grilovaná zelenina

Dezert & Ovocie

Šaláty
Zeleninový šalát
Dezert & Ovocie

UBYTOVANIE
V HOTELI PARK****
Typ izby

Cena

Jednolôžková
ž
izba standard

63 €

Dvojlôžková izba standard

85 €

Jednolôžková izba komfort

73 €

Dvojlôžková izba komfort

95 €

Apartmán

120 €

VIP Apartmán

140 €

Raňajky pre ubytovaných hostí
Mestský poplatok

Ceny sú uvedené za izbu a noc vrátane DPH.
Hotel si vyhradzuje právo zmeny.

bezplatne
0,66 €/osoba/noc

Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín
+421 918 913 015
sales@cityhotelpark.sk
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KAPACITA
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150 – 200

MALÁ KONGRESOVÁ SÁLA

80 – 90

VIP SALÓNIK
SALÓNIK

40 – 60

MODRÝ SALÓNIK

24 – 35

BORDOVÝ SALÓNIK

24 – 35

KONGRESOVÉ MIESTNOSTI
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ÁTRIUM
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Kubínska hola, 026 01 Dolný Kubín

HOTELOVÉ MIESTNOSTI

׀ى׀ׇ
ׄ׀׀
KAPACITA

+421 918 903 014

ZIMNÁ ZÁHRADA S TERASOU

sales@hotel-green.sk
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