Konferenčná ponuka
Vážený klient,
veľmi si ceníme a ďakujeme Vám za záujem o kongresové služby, ktoré ponúka
Hotel Metropol

Spišská Nová Ves. Poskytujeme tie najlepšie služby a priestory

pre akékoľvek spoločenské, kultúrne či firemné podujatia.
Hotel Metropol

je skvelou kombináciou dostupných cien, konferenčných

priestorov a bezkonkurenčnej polohy. U nás sa počas Vašich pracovných rokovaní
budete cítiť ako v raji. Môžete tu rokovať v príjemnej klíme, ochutnať delikátne jedlá,
vyplaviť stres vo wellness a oddýchnuť si v nových komfortných izbách.
A to nie je všetko čo tento jediný štvorhviezdičkový hotel v regióne Spiš ponúka.
Najkrajšie pamiatky UNESCO a blízkosť prírody Slovenského raja máte u nás na
dosah.
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Informácie o hoteli
Hotel Metropol poskytuje hotelové služby nepretržite od svojho otvorenia
v roku 1970.
Ponúka veľkoryso riešené reštauračné a kongresové priestory, komfortné
priestranné izby, výnimočnú gastronómiu a príjemnú atmosféru.
Vďaka jedinečnej polohe v centre mesta Spišská Nová Ves, ktoré je
označované za bránu do Slovenského raja a wellness službám, dáva
pracovným stretnutiam úplne nový rozmer. Práve bezprostredná blízkosť
Slovenského raja (3km) a historické centrum mesta robia z hotela atraktívnu
lokalitu, ktorá očarí všetkých milovníkov aktívneho trávenia voľného času.
Hotelové izby ponúkajú hosťom exkluzívny komfort a fantastický výhľad na
Vysoké Tatry, centrum mesta a panorámu Slovenského raja.
Na vlakovú a autobusovú stanicu sa dostanete pešou chôdzou za 5 min.
Neďaleká diaľnica D1 ponúka praktickú dostupnosť na letisko v Poprade
(29km).

Informácie o izbách
Počet izieb: 51
Počet pevných lôžok: 110
Počet prístelok: 27
K vybaveniu všetkých izieb patrí kúpeľňa s vaňou alebo sprchovacím kútom,
samostatné WC, fén, kozmetické potreby, TV s plochou obrazovkou, telefón, minibar,
izbový trezor, župan, papuče a wellness plachta. Všetky izby - okrem izieb typu
Štandard - majú kávový a čajový servis s rýchlovarnou kanvicou.

ŠTANDARD
• Kapacita: 2+ / 2 x prístelka – pohovka /
• Rozloha izby: 27m2
• Počet izieb: 12

SUPERIOR
• Kapacita: 2
• Rozloha izby: 14m2
• Počet izieb: 5
• Počet izieb s klimatizáciou: 1

SUPERIOR FAMILY
• Kapacita: 2+1 /bez možnosti prístelky/
• Rozloha izby: 33m2
• Počet izieb: 7
• Počet izieb s klimatizáciou: 2

Informácie o izbách
EXCLUSIVE
• Kapacita: 2+ / možnosť prístelky /
• Rozloha izby: 27m2
• Počet izieb: 24
• Počet izieb s klimatizáciou: 8

APARTMÁNY METROPOL
• Kapacita: 2 + / 2 x prístelka – pohovka /
• Rozloha izby: 53m2
• Počet apartmánov: 2
• Klimatizácia

PREZIDENTSKÝ APARTMÁN
•Kapacita: 2 + 1 + obývacia izba s pohovkou
•Rozloha izby: 98 m2
•klimatizácia
•Barový pult
•Počet kúpeľní: 2
•Samostatný šatník
•Počet apartmánov: 1

Ďalšie služby hotela
A la carte reštaurácia
V á la carte menu hotela Metropol dominujú
pravé regionálne špeciality príznačné pre
región Spiš. Nechajte sa rozmaznávať našou
pozornou obsluhou a pochutnajte si na
lahodných jedlách, domácich
dezertoch
a miešaných nápojoch.
Casa Havana - kubánsky bar
Bohatý výber výnimočných a vzácnych
značkových rumov i cigár, ako aj vynikajúce
dezerty v kaviarni Casa Havana určite potešia
všetkých gurmánov.

Letná terasa
Príjemné chvíle na čerstvom vzduchu s
ponukou reštauračných služieb a grilovania si
môžete užívať na štýlovej zastrešenej letnej
terase. Kapacita letnej terasy je 32 osôb.

Hotelové raňajky
Hotel ponúka v cene ubytovania pestrý výber
kontinentálnych
raňajok
s
ponukou
regionálnych špecialít a domácich produktov.

Ďalšie služby hotela
Monitorované parkovisko
elektromobilov

a

nabíjacia stanica

- 25x parkovacie miesto pred hotelom
/ monitorované
- 22x parkovacie miesto na dvore hotela
/uzatvorené a monitorované/
- 5x garáž
- 4x EQ parkovacie miesta sú vyhradené pre
elektromobily s nabíjacím napájaním

Fitness centrum
Pre milovníkov športu a posilňovania je
k dispozícii fitness centrum vybavené
posilňovacími strojmi, balančnými pomôckami,
činkami a pod.

Wellness centrum s masážmi
Komfortné wellness centrum, ktoré poteší
milovníkov pôžitkov, relaxácie a božskej
pohody. Ak uprednostňujete ľudský dotyk,
k dispozícii sú rôzne Spa procedúry, ako
klasická masáž, reflexná masáž chodidiel,
relaxačná masáž vonným olejom, relaxačná
masáž krčnej chrbtice a zábaly.

Hotelovým hosťom ponúkame wifi pripojenie, vstup do wellness a fitness centra,
nabíjacie stanice pre elekromobily, monitorované
ZDARMA:
predné a zadné parkovisko, detský kútik

Konferenčné
priestory
Hotel Metropol ponúka priestory vhodné na usporiadanie odborných i
záujmových spoločenských stretnutí, seminárov, konferencií či kongresov.
Hotel disponuje moderným konferenčným vybavením potrebným na
zabezpečenie úspešnej firemnej akcie. Všetky konferenčné priestory
disponujú denným svetlom a sú navrhnuté tak, aby pokryli potreby väčších
kongresov, ale aj diskrétnych obchodných jednaní.

Prehľad priestorov

Cenník konferenčných priestorov

V cene prenájmu je zahrnuté technické vybavenie
Cena prenájmu je len orientačná. Konečná cena ako aj výška zľavy záleží od rozsahu ďalších
objednaných služieb.

Odporúčané aktivity
v okolí
turistické zaujímavosti a rokliny Slovenského raja - Suchá Belá, Prielom
Hornádu, Tomášovský výhľad a iné
Ferrata HZS Kyseľ
Dobšinská ľadová jaskyňa
Nordic Walking
skalolezenie
cykloturistika
konská turistika
bežecké lyžovanie
lyžovačka
ZOO Spišká Nová Ves
náučný banský chodník, banské múzeum a skanzen
lanové parky Tarzania a Monkeyland
požičovňa oblohy - Parašutisktické zoskoky a vyhladkové lety. Zažite
neopakovateľné výhľady na Spiš počas letu lietadlom i zoskoku.
Bermuda Escape room - TEAMBUILDING
historické mestá Spišská Nová Ves a Levoča - vystúpte na najvyššiu
kostolnú vežu Slovenska (87 m)
Spišský hrad

*

skvelý TIP na aktivitu

Coffee break
Coffee break 4,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
Coffee break 4,50€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
2ks 25g maslový croissant

Coffee break 4,50€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
2ks 40g škvarkový pagáč

Coffee break 5,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
1ks 25g maslový croissant
1ks obložený chlebíček

Coffee break 5,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
2ks 25g maslový croissant
1ks 40g škvarkový pagáč

Coffee break 5,50€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
100g jablková štrúdľa

Coffee break 6,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
150g sezónne ovocie

Coffee break 5,50€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
2ks 50g muffin

Coffee break 6,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med,
citrón
0,33l minerálna voda
100g sezónne ovocie
1ks 40g škvarkový pagáč

Coffee break
Coffee break 8,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med, citrón
0,33l minerálna voda
60g ovocná bublanina
30g sezamové tyčinky z lístkového cesta
50g sezónne ovocie

Coffee break 8,00€/ osoba
káva alebo čaj, mlieko, cukor, med, citrón
0,33l minerálna voda
50g biely jogurt, 30g mix cereálie
50g filetované sezónne ovocie
50g listový šalát s tvarohom

DOPLNKOVÝ SORTIMENT:
1ks obložený chlebíček/šunkový, salámový, syrový/
40g škvarkový pagáč
25g maslový croissant
100g sezónne ovocie
100g filetované sezónne ovocie
30g kanapka /bryndzová,lososová,šunková/
100g šunkovo - syrová misa
100g štrúdľa

1,40€
0,70€
0,70€
0,60€
0,80€
0,80€
2,00€
1,50€

0,2l džús (mix)
0,33l Coca Cola, Sprite, Fanta, Tonic, Vinea
1l džbán vody s citrónom/mätou
0,33l minerálna voda

1,90€
1,80€
1,50€
1,60€

Servírované menu
1

SERVÍROVANÉ MENU

6,50€

Polievka: 0,25l Brokolicová so zemiakmi /1,7/
0,25l Kohútí vývar, rezance, cestovina /1,3,9/
0,25l Zeleninová s cestovinou /1,3,7/
Hl. jedlo : 120g Kurací steak na grile, maslová zelenina, petržlenové zemiaky /7/
120g Bravčový vrabec, restovaná cibuľka, opekané zemiaky /1/
250g Špenátový závin, syrový veloute /1,3,7/
250g Tagliatelle, opečené tofu, cesnak, paradajková omáčka, syr /1,6,7/

2

SERVÍROVANÉ MENU

8,00€

Polievka: 0,25l Kohútí vývar, mäso rezance, cestovina /1,3,9/
0,25l Hráškový krém s krutónmi /1,7/
0,25l Šošovicová s údeninou /1/
Hl. jedlo: 150g Kuracie prsia, oravská slaninka, bryndza, pečené zemiaky /1,7/
150g Dozlata prepečený kurací Cordon bleu, zemiaková kaša, šalát /1,3,7/
150g Hovädzia sviečková na smotane, kysnutá knedľa, citrón,
brusnice /1,3,7,10/
130g Bravčová panenka, slivková redukcia, zemiaková terinka /1,7/
250g Listový šalát s avokádom, biely jogurt /7/
250g Dusená zelenina podľa sezónnej ponuky, na masle varené
zemiaky, holandská omáčka /3,7/

3

SERVÍROVANÉ MENU

12,00€

Predjedlá : 80g Hydinová terinka, brusnicové chutney /7/
60g Kačacie filetky, listový šalát s pomarančom /7/
100g Capresse s paradajkou a mozzarellou, bazalkové pesto /7/
alebo
Polievka: 0,25l Krémova tekvicová polievka, tekvicové jadrá /1,7/
0,25l Kapustnica, klobása, lesné huby /1/
0,25l Hovädzí vývar, cestovina, zelenina /1,3,9/
0,25l Paradajkový krém, strúhaný syr, čerstvá bazalka /1,7/
Hl. jedlo:

150g Balotínka z kuracieho stehna, mrkva, materina dúška, zemiaková
štrúdľa /1,3,7/
150g Bravčová panenka, slivková redukcia, zemiaková terinka /1,7/

200g Kačacie stehno na víne, červená kapusta, lokša /1,7/
250g Tagliatelle, opečená slaninka, cesnak, paradajková omáčka, syr
/1,3,7/
150g Vyprážaný oštiepok, zemiakové hranolky, tatárska omáčka /1,3,7,10/
250g Šalát Valerián, konfitované ďatle v koňaku, cherry paradajky
Dezert podľa dennej ponuky

4

SERVÍROVANÉ MENU

15,00€

Predjedlá : 100g Lososový tartar, avokádový šalát /4,7/
100g Hovädzí rilette na pečenom cesnaku, hrianka /1/
100g Syrová terinka, čerešňový džem /7/
100g Husacia paštéta, šalátik, toast /1/
Polievky:

0,25l Teľacie consommé, zelenina, mäsový knedlík/1,3,9/
0,25l Krém z Hokaido tekvice, pečené semiačka, syrový chips /1,3,7/
0,25l Kapustnica, klobáska, lesné huby /1/
0,25l Polievka z hráškových luskov, batátové halušky /1,3,7/

130g Sous vide hovädzia sviečkovica, sušená paradajka, Lučina syr,
zemiaková kroketka /1,3,7/
130g Lososový filet, omáčka z čerstvého kôpru, žemľová knedľa /1,3,4,7/
150g Kačacie prsia, omáčka z čerstvého manga, lokša /1,7/
150g Filetovaná bravčová panenka, grilovaná zelenina, bylinkový
gratinovaný zemiak /7/
150g Kukuričné kurča pečené v sezame, jasmínová ryža, višňová
omáčka /1,3,7,11/
250g Šalát z grilovanej zeleniny, kozí syr /7/
250g Pasta s bazalkovým pestom, sušené paradajky, parmezán
Dezert podľa dennej ponuky
Hl. jedlo:

DEZERTY
1.
2.
3.
4.
5.

60g Dezert podľa dennej ponuky
100g Tvarohový koláč
100g Čokoládový koláč
100g Domáce Tiramisu
100g Zmrzlina v horúcich malinách

1,80€
2,90€
2,90€
2,90€
4,80€

/1,3,7/
/1,3,7/
/ 1,3,7/
/1,3,7
/3,7/

PRÍLOHOVÉ ŠALÁTY
1.
2.
3.
4.
5.

100g Paradajkový šalát
100g Uhorkový šalát
100g Miešaný zeleninový šalát
100g Kyslé uhorky
100g Baranie rohy/feferóny

2,50€
2,50€
2,50€
1,80€
1,80€

ZOZNAM ALERGÉNOV - 1. obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a vyšľachtené odrody z nich) 2. kôrovce a
výrobky z kôrovcov 3. vajcia a výrobky z nich 4. ryby a výrobky z nich 5. arašidy a výrobky z nich 6. sója a výrobky zo sóje 7. mlieko a výrobky z
mlieka vrátane laktózy 8. orechy, t.j. mandle, lieskovce, vlašské orechy, pekanové orechy, brazílske orechy, pistácie, makadamské orechy a
queenslandské orechy a výrobky z orechov 9. zeler a výrobky zo zeleru 10. horčica a výrobky z horčice 11. sezamové semená a výrobky zo
sezamových semien 12. oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l 13. vlčí bôb a výrobky z neho 14. mäkkýše
a výrobky z nich. jedlá sú pripravované bez chemických konzervantov a glutamanov.

Bufet
MENU 1
CENA 12€/ OSOBA
50g Plnená paradajka, tvaroh, pažítka /7/
0,2l Zemiakový krém s hubami /1,7/
50g Kuracie prsia na grile
50g Bravčový rezeň vyprážaný /1,3,7/
50g Kurací stroganov /1,7,10/
50g Bravčové plece pečené, dusená kapusta /1/
50g Dusená ryža
50g Opekané zemiaky
50g Žemľová knedľa /1,3,7/
50g Grilovaná zelenina /7/
100g Miešaný zeleninový šalát
20g Dresing z bieleho jogurtu /7/
50g Chlieb, pečivo /1/
60g Domáci dezert

MENU 3
CENA 15€/ OSOBA
20g Kanapky s bryndzovou penou /1,7/
20g Marinovaný baklažán s ovčím syrom /7/
0,1l Kohutí vývar, mäso, rezance, zelenina /1,3,9/
0,1l Cesnakový krém, strúhaný syr /1,7/
50g Kuracie prsia plnené mozzarellou /1,7/
50g Hovädzí guláš /1/
50g Bravčové stehno, hríbovo- smotanová
omáčka /1,7/
50g Vyprážaná ryba Tilapia v cestíčku /1,3,4,7/
50g Grilované kuracie stehno
100g Zemiaky so slaninkou a cibuľkou
100g Grilovaná cuketa na tymiáne /7/
50g Cestovinová ryža /1,3,7/
50g Miešaný zeleninový šalát
50g Maslové halušky /1,3,7/
30g Chlieb, pečivo /1/
60g Domáci dezert

MENU 2
CENA 12€/ OSOBA
30g Prekladaná mozzarella s paradajkou,
bazalkové pesto /7/
30g Hydinová paštéta, cibuľový kompót /1/
50g Grilované kuracie prsia, maslová
karotka /7/
50g Bravčový rezeň vyprážaný /1,3,7/
50g Bravčový perkelt /1,7/
50g Kuracie prsia v mandliach /1,3,7,8/
50g Hovädzie dusené na víne /1/
100g Maslové halušky /1,3,7/
50g Dusená ryža na kari korení
100g Varené zemiaky s maslom
a bylinkami /7/
100g Ľadový šalát s reďkovkou a julienne
mrkvou
50g Chlieb, pečivo /1/
60g Domáci dezert

MENU 4
CENA 15€/ OSOBA

30g Mäsová terinka s mandľami /1,8/
30g Tatarák z plesnivého syra a hrozna /7/
50g Morčacia roláda plnená marhuľou /1/
50g Kurací rezeň v kukuričnej strúhanke /1,3,7/
30g Hovädzí perkelt /1,7/
50g Bravčový plátok grilovaný, šalotkový demiglace
50g Syrové krokety /1,3,7/
50g Maslová ryba Tilapia na citróne /4,7/
100g Rozmarínové zemiaky
50g Žemľová knedľa /1,3,7/
50g Grilovaná zelenina /7/
50g Jasmínová ryža
50g Šopský šalát /7/
60g Domáci dezert

Poznámky

Hotel METROPOL a. s.
Štefánikovo námestie 2
052 01 Spišská Nová Ves
TEL. 00421 53/41 74 700
MOB. 00421/904 777 630
E-MAIL: recepcia@hotel-metropol.sk
Congress & Event manager:
Mgr. Natália Kočišová
TEL. +421 911 944 973
E-MAIL: kocisova@hotel-metropol.sk

www.hotel-metropol.sk

