STRETNIME SA PRI DOBROM JEDLE.

Exkluzívne priestory
Máte záujem o zorganizovanie firemnej akcie alebo rodinnej oslavy
v priestoroch ŠARIŠ PARKu? Ponúkame vám viaceré alternatívy – Kolibu
u smädného mnícha, Vínnu pivnicu, veľký a malý salónik, reštauráciu,
presklenú v zime vykurovanú terasu, školiacu miestnosť
a v exteriéri party stan a humno
Poplatok za uzavretý priestor: od 6 Eur do 35 Eur/hodina

KOLIBA – samostatne stojaca 2-poschodová budova s tradičným exteriérom ľudovej chalupy
a dreveným interiérom na 2 poschodiach. Súčasťou je krbová piecka, samostatná kuchyňa a WC.
Maskot – Smädný mních – v hornej časti koliby. Vhodná pre max. 50 osôb.
VÍNNA PIVNICA – podzemná miestnosť so samostatným vchodom a príjemným kamennodreveným interiérom. Súčasťou je vínny archív, vnútorný krb, samostatná kuchyňa, samostatné
WC. Vhodná pre max. 26 osôb.
SALÓNIKY –veľký salónik s kapacitou do 26 osôb a malý salónik s kapacitou do 12 osôb
poskytujú príjemné zázemie pre firemné i rodinné akcie. Možnosť prepojenia s reštauráciou.
Súčasťou je interiérový krb.
REŠTAURÁCIA– príjemná miestnosť s krbom, 2 vchodmi a s možnosťou prepojenia na malý
a veľký salónik, ozdobená fotografiami s ľudovou tématikou od Jána Lazoríka. Kapacita
reštaurácie, malého a veľkého salónika je 80 osôb na sedenie a tanečný parket.
TERASA - v lete ponúka príjemné posedenie s kamarátmi s výhľadom na Šarišký hrad. V zime je
terasa zasklenná a vykurovaná. Priestor je vhodný aj pre firemné večierky, civilný obrad alebo
svadobnú hostinu. Zariadená je v tradičnom ľudovom štýle. Kapacita na sedenie je 90 osôb.
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ŠKOLIACA MIESTNOSŤ - nachádza sa na poschodí v tichej časti penziónu. Kapcita miestosti
je 15 osôb. Možnosť doobjednania si školiacej techniky a školiacích stoličiek. Miestosť je vybavená
umývadlom.
BUSINESS SALÓNIK - je miestnosť ideálna pre nerušené obchodné rokovanie. K salóniku patrí
samostatná kúpeľňa, sociálne zariadenie, LCD televízia a wi-fi internetové pripojenie.
Profesionálna obsluha zabezpečí podávanie občerstvenia.
PARTY STAN – kapacita 120 osôb, postavený v exteriéri ŠARIŠ PARKu od mája 2010
a v prevádzke min. 5 mesiacov v roku. Party stan ma drevenú podlahu, samostatný bar a toalety.
Novinku je zámková dlažba a možnosť prístavby ďalšieho stanu pre zväčšenie kapacity.
HUMNO – je miestnosť krytá z 3 stán pred poveternostnými podmienkami. Kapacita na
sedenienie je 12 osôb. V humne je ideálna atmosféra na grilovanie, varenie gulášu a tradičnú
domácu zabíjačku.
Celková kapacita areálu ŠARIŠ PARK – cca 500 osôb.
Žiadajte prehliadku priestorov a zarezervujte si ich za výhodných podmienok!
Možnosť výhodných zliav z poplatku za exkluzívne uzatvorenie priestorov pri využití
ubytovacích, wellness a ďalších služieb ŠARIŠ PARKu.

Produkt „Exkluzívne priestory“ je platný od 01.01.2013 do odvolania.
Ceny sú s DPH.
Objednávky min. 1 deň vopred.
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