Cenník prenájmu priestorov, konferenčných a doplnkových služieb v ŠARIŠ PARKu ***

Názov služby

Názov služby

Cena v EUR s 20% DPH

Poplatky za exkluzívne užívanie priestorov (cena za 1 hod.)

Výzdoba

Reštaurácia

30 €

Svadobná výzdoba (ponúkame viaceré varianty podľa

Reštaurácia s malým salónikom

40 €

druhu, farebnosti a typu výzdoby)

Malý salónik
Školiaca miestnosť na poschodí (klimatizovaná)

10 €
15 €

Návleky na stoličky

Veľký salónik

15 €

Vínna pivnica

20 €

Výzdoba pri rezervácií stola (bez prenájmu miestností)

Salaš

20 €

Rodinné akcie (mimo svadieb) do 30 osôb

Koliba

20 €

Rodinné akcie (mimo svadieb) nad 30 osôb

Terasa

70 €

Humno

20 €

Zábava od externých dodávateľov

Poplatok za užívanie priestorov
(napr. reklamné účely...)

Cena dohodou

Exkluzívny prenájom PARTY STANU
Prenájom Party stanu
na spoločenské akcie alebo svadby
Prenájom Party stanu s okolím
(napr. firemné alebo family dni...)

490 €/1 deň
Cena dohodou

Vyhrievanie stanu (2x výhrevné lampy)

70 €

Šál na stoličku v Party stane

Ľudová hudba – do 3 hodín
(napr. Folklórny súbor Šarišské Gavaľire)
Ľudový rozprávač
DJ

Cena v EUR s 20% DPH

2 €/1 osoba
od 1,90 €/1 stolička
1 €/1 stolička
2 €/1 osoba
V cene prenájmu
Za každú ďalšiu osobu 2 € navyše

Ceny sú na vyžiadanie

Športové a zábavné atrakcie

Technické a iné služby
Prenájom čokoládovej fontány s ovocím (3 hod.)

120 €
prenosné 10 €
pevné 20 €

Konferenčné vybavenie (1 hodinový prenájom, bez možnosti zliav)

Prenájom čapovacieho zariadenia (1 ks)

Wi-Fi

Prenájom pivných setov (1 x stôl + 2 x lavica)

10 €

Príprava na grilovanie v humne + uhlie

20 €

zdarma

Digitálny projektor

3€

Premietacie plátno
Flipchart, papier (5ks) s fixami

1€
4€

Základný konferenčný balík - cena za 1 hod.
(balík zahŕňa digitálny projektor, premietacie plátno,
flipchart, papier 5 ks s fixami)

6,50 €

Špeciálny konferenčný balík - cena 1 hod.
(balík zahŕňa špeciálne požiadavky zákazníka, napr.
konferenčné stoličky)

30 €

V cene je zahrnutá príprava priestorov a upratovanie.
Špeciálna ponuka “Tradičných podujatí” – Guľáš party, Gril party, Ľudová
veselica, Teambuldingové akcie pre firmy alebo Family dni. Cenníky sú k
dispozícii na vyžiadanie.

Športové a relax služby *
Zľavnený exkluzívny vstup do Šariš Relax Centra do
15 osôb (2-hod. vstup do saunového sveta a bazéna + 5 x
masáž 20 min.)
Prenájom tenisového kurtu s umelým trávnikom na tenis
alebo nohejbal (1 hodina)

211,50 €
7,50 €

Prenájom trávnatého ihriska na mini-futbal (1 hodina)

7,00 €

Prenájom trávnatého volejbalového ihriska (1 hodina)

7,00 €

Jazdecká škola
Ceny sú na vyžiadanie

Cenník prenájmu priestorov, konferenčných a doplnkových služieb v ŠARIŠ PARKu ***
*Ďalšie športové a relax služby nájdete v základnom cenníku ŠARIŠ RELAX CENTRA.

Služby je potrebné objednať min. 14 dní pred plánovaným začiatkom akcie.
Ceny sú vrátane 20% DPH. Cenník je platný od 01.02..2022

PREVÁDZKA: +421 51 747 04 24, +421 918 512 731, prevadzkar@sarispark.sk
RECEPCIA UBYTOVANIA: +421 51 747 04 22, recepcia@sarispark.sk
MARKETING: +421 917 638 615, marketing@sarispark.sk

www.sarispark.sk

