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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.

Vážený klient



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 hoteli



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
Superior

Family
Kapacita: 2+ / 2 x prístelka – pohovka /

Rozloha izby: 27m2
Počet izieb: 12

Kapacita: 2 
Rozloha izby: 14m2

Počet izieb: 5
Počet izieb s klimatizáciou: 1

Kapacita: 2+1 /bez možnosti prístelky/
Rozloha izby: 33m2

Počet izieb: 7
Počet izieb s klimatizáciou: 2



Exclusive Apartmány President
Kapacita: 2+ / možnosť prístelky /

Rozloha izby: 27m2
Počet izieb: 24

Počet izieb s klimatizáciou: 8

Kapacita: 2 + / 2 x prístelka – pohovka /
Rozloha izby: 53m2

Počet apartmánov: 2
Klimatizácia

Kapacita: 2 + 1 + obývacia izba s pohovkou
Rozloha izby: 98 m2

klimatizácia
Barový pult

Počet kúpeľní: 2
Samostatný šatník

Počet apartmánov: 1



Á 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 klub

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.

Ďalšie 
služby 
hotela



MONITOROVANÉ PARKOVISKO  
A NABÍJACIA STANICA ELEKTROMOBILOV

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

HOTELOVÝM HOSŤOM PONÚKAME 

wifi pripojenie, vstup do wellness a fitness centra,  
nabíjacie stanice pre elekromobily,  
monitorované predné a zadné parkovisko,  
detský kútik

WELLNESS CENTRUM A MASÁŽE 

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.

FITNESS CENTRUM

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

Ďalšie 
služby 
hotela



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.

Konferenčné
priestory

Cenník
Priestory Priestory

Kongresová sála 
Reštaurácia I.
Reštaurácia II.  
Zimná záhrada 
Salónik

Kongresová sála
Reštaurácia II. 
Reštaurácia I. + II. 
Zimná záhrada
Salónik

V cene prenájmu je zahrnuté technické vybavenie
Cena prenájmu je len orientačná. Konečná cena ako 

aj výška zľavy záleží od rozsahu ďalších  
objednaných služieb.

210
158
158
210
39

200/100/60
100/70/40
100/70/40
80/50/30
25/15/10

21,5 x 9,8 m
14,9 x 10,6 m 
14,9 x 10,6 m 
21,2 x 9,9 m  
6,4 x 6,2 m

80€
50€
80€
60€
40€

m2 kino / školské / UDĺžka x šírka Hodinový prenájom

Kapacita podľa 
sedia



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

Aktivity v okolí



Mgr. Natália Kočišová
Tel. číslo : +421 911 944 973

E-mail : kocisova@hotel-metropol.sk

METROPOL Invest, a.s.  
Štefánikovo námestie 2

052 01 Spišská Nová Ves  
 

www.hotelmetropol.sk

Kontakt


