KONFERENČNÁ PONUKA
Vážený klient,
vážime si Váš záujem o Hotel Zlatý Býk ***
V tejto brožúrke Vám ponúkame informácie o prenájme konferenčných priestorov a
konferenčných službách, ktoré poskytujeme našim hosťom.

Hotel Zlatý Býk ***

INFORMÁCIE O HOTELI
Popis hotela:

Hotel Zlatý Býk je situovaný v centre mesta Rimavská Sobota.
V celom hoteli je možnosť bezplatného Wifi pripojenia na
internet. Hotel ponúka ubytovanie v komfortne zariadených
izbách rôzneho štandardu. Spolu s ubytovaním je v ponuke
strážené parkovisko. V hotelovej kaviarni si môžete pochutnať
na rôznych druhov káv a miešaných nápojov. Štýlovo zariadená
reštaurácia ponúka špeciality domácej i európskej kuchyne.
Horúce letné dni si môžete spríjemniť posedením na letnej
terase.
K dispozícii je salónik na rôzne posedenia a školenia.

Kategória:

3-hviezdičkový hotel

Poloha hotela:

Hotel Zlatý Býk je výnimočný svojou atraktívnou polohou priamo
v centre mesta Rimavská Sobota. Vďaka svojej polohe je dobrý
tip na tranzitné prenocovanie na južnom koridore Bratislava –
Košice.
Rimavská Sobota – Bratislava /letisko/
Rimavská Sobota – Banská Bystrica
Rimavská Sobota – Budapešť /letisko/
Rimavská Sobota – hranica s Maďarskom /Kráľ/
Rimavská Sobota – Maďarsko /Salgótarján/
Rimavská Sobota – Viedeň
Rimavská Sobota – Vysoké Tatry
Rimavská Sobota – Košice

270 km
110 km
165 km
32 km
50 km
350 km
112 km
126 km

Hotel Zlatý Býk – centrum mesta 1 min. peši
Hotel Zlatý Býk – autobusová a vlaková stanica 13 min. peši
Hotel Zlatý Býk – rekreačná oblasť Kurinec 9 min. autom

Doplnkové informácie
Kapacita hotela:

•

60 lôžok
26 izieb kategórie Standard
5 izieb kategórie Business
1 Apartmán Classic
1 Apartmán Exclusive

Podrobné informácie nájdete v sekcii ubytovanie na našej web stránke www.hotelzlatybyk.sk

Počet konferenčných miestností:

1

Počet reštauračných zariadení: 1

VYBAVENIE HOTELA
Reštaurácia
Štýlovo zariadená reštaurácia s klimatizáciou poskytuje návštevníkom
vynikajúcu kuchyňu s profesionálnou obsluhou. Jedálny lístok
reštaurácie ponúka jedlá slovenskej i medzinárodnej kuchyne.
Lobby
Príjemné sedenie pri vstupe do hotela určené na prvý kontakt
stretnutia so svojimi obchodnými partnermi, alebo priateľmi. Ak si
chcete nerušene prečítať noviny, alebo surfovať na internete je tento
priestor pre Vás ako stvorený.
Kaviareň Blahá Lujza
Zaujímavé menu so širokou ponukou voňavých káv, kvalitných vín,
miešaných nápojov pozýva hostí do kaviarne, pomenovanej po
rodáčke z Rimavskej Soboty Blaha Lujza.

Letná Terasa
Sezónna časť hotela poskytuje hosťom pohľad na panorámu mesta
v oddychovom prostredí zelene.

KONFERENČNÉ PRIESTORY

Priestory hotela Zlatý Býk sú exkluzívnym miestom pre usporiadanie rôznych spoločenské udalosti,
obchodných rokovaní alebo neformálnych stretnutí .
Najmä zelený salónik je obľúbený na prezentácie, semináre, školenia menšieho typu. Počas letných
mesiacov je k dispozícii i priestranná tichá terasa. Priestory Zeleného salónika sú vhodné tiež pre malé
rodinné oslavy, krstiny alebo pracovné stretnutia v diskrétnej zóne. Pre spokojnosť klientov sú
pripravené doplnkové služby a špeciálna konferenčná ponuka občerstvenia, ktorú Vám radi pripravíme
podľa individuálnych požiadaviek.

rozloha (m2)
10,00 x 7,00
11,50 x 13,00
13,50 x 5,50
24,00 x 14,00

Konferenčný salónik
Reštaurácia
Kaviareň
Letná terasa

kapacita
42
68
44
86

Technické vybavenie
Druh vybavenia a bezplatné služby
Flipchart, papier 10 listov, fixky
Premietacie plátno stojanové
Data Projektor
Doplnkové platené služby
Výzdoba (návleky na stoličky, organzy, servítky)

5 €/ 1 os.

Kvetinová výzdoba

Podľa požadovanej výzdoby

LETNÁ TERASA

REŠTAURÁCIA

KAVIAREŇ

ZELENÝ
SALÓNIK

Usporiadanie sedenia v konferenčnej miestnosti

Typ A: max. kapacita: 42 osôb

Typ B: max. kapacita: 20 osôb

Typ C: max. kapacita: 20 osôb

Typ D: max. kapacita: 34 osôb

CENNÍK
Prenájom miestnosti
Prenájom miestnosti vrátane techniky Malohontskej reštaurácie
Kaviareň Blaha Lujza
Zelený salónik

40 € / 1 hod.
30 € / 1 hod.
30 € / 1 hod.

Doplnkové služby budú kalkulované na základe individuálnych požiadaviek pri osobnom rokovaní
s našim manažmentom.

Fakturačné podmienky
1. Hotel požaduje vyplnený Fakturačný formulár z dôvodu uvedenia správnych fakturačných
údajov.
2. Hotel požaduje písomnú objednávku minimálne 24 hodín vopred.
3. Po dohodnutí detailov a potvrdení objednávky zo strany klienta hotel vystaví zálohovú faktúru
vo výške 100% z ceny za ubytovanie, ostatné čerpané služby budú môcť byť doplatené po
pobyte. Splatnosť zálohovej faktúry je stanovená najneskôr 14 dní pred začiatkom pobytu.
4. Rezervácie na poslednú chvíľu musia byť zaplatené vopred v hotovosti alebo kreditnou kartou.
5. Pri platbe kreditnou kartou musí hotel urobiť predautorizáciu
6. Konečná faktúra musí byť zaplatená najneskôr do 14 dní po jej doručení.

Hotel Zlatý Býk ***, Námestie Š. M. Daxnera 413/1A, 979 01 Rimavská Sobota ǀ Slovakia
Tel. : +421 902 904 317
E-mail: recepcia@hotelzlatybyk.sk, ǀ prevadzkar@hotelzlatybyk.sk ǀ Web: www.hotelzlatybyk.sk

