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Areál ŠARIŠ PARK sa nachádza v centre rázovitého
slovenského regiónu Šariš, ktorý je známy svojou
pohostinnosťou a chutným pivom Šariš.
Len 2 km od areálu stojí zrúcanina Šarišského hradu, historické centrum Prešova s jeho bohatou ponukou sa nachádza 5 km od rekreačného komplexu
ŠARIŠ PARK. Dubnické opálové bane, jaskyňa
Zlá diera, Drevený kostolík v Brežanoch,
Národná kultúrna pamiatka Solivar – to je len
stručná ponuka toho, čo nájdete v okolí Prešova.
Ďalším typom pre milovníkov histórie je mesto
Stará Ľubovňa s Hradom Stará Ľubovňa,
S t r e d o ve k ý m vo j e n s k ý m t á b o r o m
či Národopisnou expozíciou v prírode.
Aktívnych turistov potešia turistické a cyklistické trasy Šarišskej vrchoviny a Slánskych vrchov
a 4* lyžiarske stredisko SkiDrienica s denným
a nočným zjazdovým lyžovaním a umelým zasnežovaním.
Doplnkové služby poskytované priamo v areáli
ŠARIŠ PARK: tenisový kurt, jazda na koni, požičovňa športových potrieb, wellness a mnoho ďalších služieb a aktivít, ktoré zabezpečíme
na požiadanie.

Stretnime sa
pri dobrom jedle!

ŠARIŠ PARK v rámci rekreačného komplexu
ponúka konferenčné a školiace miestnosti,
kvalitné ubytovanie, vynikajúcu stravu
a množstvo doplnkových služieb, ako napríklad
ochutnávka piva v Múzeu pivovarníctva alebo
interaktívne prehliadky kováčskej dielne. Okrem
firemných pracovných akcií Vám radi zorganizujeme zábavnú firemnú akciu na kľúč
s kultúrnym programom až pre 200 osôb.
Kompletne spracované zábavné akcie pre
firmy:
! Zabíjačková party
! Koncoročná party
! Husacie/Kačacie hody
! Guľáš/Gril party
! Wellness uzavretá spoločnosť
! Teambuildingy
! Firemné/Family dni
! Ľudová veselica

Penzión ***
Šarišská dedina – drevenice
Salaš
Reštaurácia
Koliba
Vínna pivnica
Vyhrievaný Party stan
Letná a zimná terasa
Wellness
Bazén s atrakciami
Tenisový kurt
Jazda na koni
Športové ihriská
Amfiteáter
Remeselné dielne
Múzeum pivovarníctva
Školiace miestnosti
Humno

www.sarispark.sk

Kontakty
MART-SK, s.r.o., prevádzka ŠARIŠ PARK
Železničná 1900
082 21 Veľký Šariš
Slovensko

Ak hľadáte miesto na usporiadanie pracovného
obeda, školenia, teambuildingovej akcie,
konferencie, prezentácie, či pracovného
stretnutia – ŠARIŠ PARK je tým ideálnym
zariadením. Nachádzame sa na dopravne
dostupnom mieste a v atraktívnom tradičnom
prostredí.

šariš park

GPS poloha
Zemepisná šírka 49.0409 „N
Zemepisná dĺžka 21.2134 „E

ﬁremné akcie

Bezproblémové parkovanie zdarma.

voľný čas

kontakty

ŠARIŠ PARK sa nachádza 5 minút cesty autom
z Prešova, smer Sabinov a Stará Ľubovňa.

Saunový svet – to je fínska suchá sauna,
eukalyptová parná sauna, infrasauna (horské
lúče), bylinková aromaterapia, ľadové vedro,
ľadové jazero (ochladzovací bazén), masážna
sprcha a osviežujúci prameň Smädného mnícha.
Recepcia s barom, fitnes, multifunkčný tenisový
kurt s umelým trávnikom a nočným
osvetlením a vonkajšia trávnatá plocha sú
súčasťou Šariš relax centra.
Príjemným doplnkom relaxačno-športových
služieb Šariš relax centra sú masáže vykonávané kvalifikovaným personálom. V areáli nájdete
tiež letnú a zimnú terasu a veľkoplošné parkovisko.
Exkluzívny prenájom wellness centra pre
uzavretú spoločnosť za výhodných podmienok.
V predaji sú aj výhodné permanentky, ročné
lístky a darčekové poukážky.

Š A R I Š PA R K p o n ú k a a j u b y t o v a n i e
v *** Penzióne, kde sa nachádza 1 apartmán,
1 rodinná izba, šesť dvojlôžkových a päť jednolôžkových izieb. Moderne zariadené izby predstavujú
príjemné ubytovanie so štandardom, ktorý
uspokojí i náročnejšieho klienta. TV-SAT a wi-fi
internetové pripojenie na izbách sú samozrejmosťou.
Celková kapacita penziónu s drevenicami
vrátane prísteliek je 75 lôžok.
Súčasťou areálu je bezplatné veľkoplošné
parkovisko.
NOVINKY – VÍKENDOVÉ POBYTY:
· Wellness pobyty
· Romantické pobyty
· Tradičné pobyty
VÝHODNÉ FIREMNÉ BALÍČKY
Pripravujeme: stanový tábor - ubytovanie
vo vojenských stanoch vhodné pre teambuildingy
aj tábory.

Gurmánsky pôžitok z jedla – ten pravý dôvod,
prečo by ste k nám, do ŠARIŠ PARKu, mali zavítať.
Máte chuť na pravé šarišské špeciality, domáce
múčne alebo originálne zabíjačkové jedlá? Stačí si
vybrať miesto, kde Vás náš skúsený personál
oblečený v kroji obslúži. Bude to na štýlovom
salaši, v príjemne zariadenej reštaurácii s krbom
alebo v jednom zo salónikov? Počas celého roka si
tradičné jedlo môžete vychutnať na vyhrievanej
terase s výhľadom na Šarišský hrad.
Bezbariérové vstupy zabezpečia prístup
do reštauračných zariadení ŠARIŠ PARKu
aj klientom s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Mäsové a múčne produkty sú priamo z našej
vlastnej výroby a domácich surovín a sú
vyrábané podľa vlastných rodinných
receptov.
Špeciality ŠARIŠ PARKu získali ocenenia
na medzinárodných súťažiach Pálavský
Gulášfest 2011 v Mikulove (3. miesto)
a Gastrofestival OázaCamp v Komoči
(3. miesto).
Výber z aktuálneho menu:
· Tatarčané pirohy
· Gurmánska kapsa s kyslou kapustou
· Zbojnícka ihla
· Bryndzové pirohy s kyslou smotanou
V blízkom období pripravujeme vlastný chov
oviec, kôz a sliepok s dôrazom na prípravu
jedál z bioproduktov. Tiež pripravujeme
vlastnú záhradu, kde budeme pestovať
zeleninu do jedál bez chémie.

rodinné akcie

Bazén s teplotou vody 30°C s atrakciami –
protiprúdom, perličkovým kúpeľom, chrličom
a masážnymi tryskami, predstavujú blahodarné
účinky wellnessu.

Dvojpodlažné apartmány, každý s vlastným
vchodom, ponúkajú priestranné obývacie izby
s chladničkou, TV-SAT, wi-fi internetovým
pripojením a sociálnym zariadením na prízemí
a dvoma spálňami na poschodí. Celková plocha
apartmánu je 90m 2 . Jeden apartmán sme
prispôsobili klientom s obmedzenou schopnosťou
pohybu, tri apartmány sú vybavené krbovou
pieckou.

pôžitok z jedla

ubytuj sa

wellness

ŠARIŠ RELAX CENTRUM, súčasť rekreačného
komplexu ŠARIŠ PARK, ponúka oddych
v príjemnom prostredí šarišskej dediny.

Šarišská dedina je názov tradičného apartmánového ubytovania v dreveniciach. Šesť apartmánov
v troch dreveniciach ponúka súkromie a zároveň
možnosť využitia komplexných služieb celého
areálu ŠARIŠ PARK.

ŠARIŠ PARK je v ynikajúcim miestom
na usporiadanie rodinných akcií – krstín, osláv
narodenín, promócií alebo svadobnej hostiny.
K dispozícii je Malý salónik (pre 12 osôb), Veľký
salónik (26), Reštaurácia (64). Prepojením
týchto miestností vznikne kapacita pre cca 100
osôb. Ďalšie miestnosti na usporiadanie rodinnej
akcie sú vyhrievaný Party stan (150), Salaš (52),
Vínna pivnica (26), Terasa (86), Koliba (50),
Humno (20). Pri väčších akciách je možné prepojiť
reštauráciu s terasou a získať tak kapacitu do 150
osôb.
Výhodou organizácie rodinných akcií v ŠARIŠ
PARKu je variabilita miestností, bezplatné
parkovanie, množstvo doplnkových služieb,
príjemné prostredie a tiež kvalitný servis a chutné
jedlo.
ŠARIŠ PARK je prvé Baby friendly („k deťom
priateľské“) zariadenie v regióne. Pre deti
ponúkame vonkajšie ihrisko s detskou lezeckou
stenou, v reštaurácii detské stoličky, detské menu,
detský príbor. Ďalej pre deti ponúkame detské
postieľky, prebaľovací pult a nepravidelné
programy pre deti.
Na Vaše rodinné akcie Vám radi zabezpečíme
kompletný servis s kultúrnym programom
a ľudovou hudbou. K dispozícii je tiež DJ, transfer
mikrobusom, výzdoba miestností a ďalšie služby.

