
KONGRESOVÁ PONUKA





Vážení obchodní partneri, 
priatelia, hostia,

radi by sme vás pozvali do hotela Zerrenpach, 
Látky***. Od roku 2019, kedy prebehol kompletnou 
rekonštrukciou, je náš hotel obľúbeným miestom nie 
len pre relax ale tiež ideálnou voľbou pre usporia-
danie kongresu, školenia alebo teambuildingu 
pre menšie a stredne veľké spoločnosti. 

Vďaka polohe uprostred a prírody, ďaleko od rušných 
turistických centier, nájdete u nás potrebný pokoj 
pre ničím nerušený event, ale aj množstvo možností 
trávenia voľného času v bezprostrednej blízkosti 
hotela a v okolí. 

Dovoľte nám predstaviť vám našu biznis 
ponuku pre spoločnosti. 

Radi sa s vami stretneme osobne a pripravíme pre 
vás event na úrovni, sprevádzaný profesionálnymi 
hotelovými službami.

Banská 
Bystrica

Bratislava

Košice



Kongresová sála Grapa je priamou súčasťou hotela so vstupom z átria. Nachádza sa na 1. poschodí 
so samostatnými toaletami a barom. Sála ponúka možnosť ozvučenia a zatemnenia. Zo sály je možnosť 
priameho vstupu na veľkú terasu, ktorá je schodiskom prepojená s parkoviskom pred reštauráciou. 
Ubytovacia a kongresová časť sú pre zabezpečenie dostatočného súkromia oddelené.

Škola Kino U - sedenie I -sedenie T - sedenie

130 200 80 60 65

Možnosti rozloženia sedenia

• 180 m2

• projektor
• zvukotechnika
• flipchart

VYBAVENIE SÁLY

KONGRESOVÁ SÁLA

GRAPA



Kongresová sála Chocholná s vlastným balkónom sa nachádza na 1. poschodí hotela so vstupom z átria. 
Príjemná kongresová miestnosť strednej veľkosti je vhodná pre školenia a semináre s bezprostredným 
kontaktom účastníkov a prednášajúcich.

Škola Kino U - sedenie I -sedenie T - sedenie

90 130 60 60 65

Možnosti rozloženia sedenia

• 100 m2

• tienenie
• projektor
• zvukotechnika
• flipchart

VYBAVENIE SÁLY

KONGRESOVÁ SÁLA

CHOCHOLNÁ



Hotel Zerrenpach*** je známy 
svojou výbornou kuchyňou a výnimky 
nerobíme ani počas kongresov a školení.  
 
Radi vám predstavíme všetky 
gastronomické možnosti – od studených 
a teplých bufetových stolov až po 
gurmánske špeciality nášho šéfkuchára.

COFFEEBREAK
& GASTRONÓMIA 

špeciality



Na slávnostný obed alebo večeru vás pozývame do 
našej hotelovej reštaurácie Skalka. Na základe požiada-
viek pripravíme pre vás trojchodové menu, ktoré bude 
tvoriť chutnú bodku za vašim úspešným eventom.

Ďalšie možnosti 
stravovania

Coffeebreak
CLASSIC

Coffeebreak
PLUS

Coffeebreak
DELUXE

Káva, čaj, voda s citrónom, 
výber slaného a sladkého 

pečiva

Káva, čaj, 
výber slaného a sladkého 
pečiva, minerálka, zákusok

Káva, čaj, 
minerálka, zákusok, 

výber slaného 
a sladkého pečiva, 

ovocie

Počas kongresu pre vás pripravíme občerstvenie na mieru. 
Vyberte si z nášho vzorového coffeebreaku alebo nám 
povedzte o svojich predstavách, radi vám vyhovieme.



Príjemný Lobby bar DIEL, situovaný v blízkosti recepcie, je ideálnym miestom 
pre neformálne obchodné stretnutia. Príjemná atmosféra baru, výberové 
destiláty a chutné dezerty z domácej cukrárne zaručene prispejú  
k bezchybnému priebehu každého podujatia.

Hotelová reštaurácia vás poteší  
výbornými tradičnými špecialitami 
v novom šate. 

PRIESTORY
PRE VÁŠ EVENT

40 m2 120

REŠTAURÁCIA

SKALKA

LOBBY BAR

DIEL

100 m2 80

LOBBY BAR

DIEL
20 m2 50



Raňajková reštaurácia vyhradená 
pre hotelových hostí.

LOBBY BAR

DIEL
BISTRO

PRAŠIVÁLOBBY BAR

DIEL

REŠTAURÁCIA

BÝKOVO
80 m2 65

100 m2 60
Priestranné bistro s priamym prístupom 
z exteriéru  s presklenou stenou.



Hotel ZERRENPACH LÁTKY –  
disponuje 37 dvojlôžkovými 
vkusne a príjemne zariadenými 
izbami a dvomi apartmánmi  
s celkovým počtom 82 stálych  
a 41 prístelkových lôžok.

Každá izba je vybavená TV, rádiom, 
telefónom s priamou voľbou, 
pripojením na internet (Wi-Fi), 
trezorom, vaňou alebo sprchou.  
V hoteli sa nachádza výťah, izby sú 
bezbariérové.

Obľúbenou novinkou hotela sú 
samostatné apartmány v areáli s 8 
lôžkami a vlastnou, plne vybavenou 
kuchynkou.

UBYTOVANIE
V HOTELI 

pohodlie





Počas voľného času si môžete zaplávať 
v našom bazéne, zrelaxovať v suchej a parnej 
saune alebo si objednať uvoľňujúcu masáž, 
ktorá vám pomôže odbúrať stres a načerpať 
nové sily.

Aktuálnu ponuku masáží nájdete na 
www.zerrenpachlatky.sk, bližšie informácie  
vám radi poskytneme na recepcii.

WELLNESS
& RELAX 

oddych



Odreagujte sa spolu s kolegami počas 
firemných hier, utužte kolektív a oddých-
nite si počas zábavných aktivít v areáli 
hotela alebo jeho okolí. Na základe vašich 
predstáv pre vás pripravíme teambuildin-
gový program na mieru.

• Firemná grilovačka, guľáš 
   opekačka
• Športový deň
• Tematické párty
• Slávnostná večera
• Gurmánske ochutnávky
• Ochutnávka vín
• Ochutnávka rumov

TEAMBUILDING
& VOĽNÝ ČAS 

zábava



LETNÉ 
LYŽOVANIE
Lyžovačka počas najhorúcejších 
dní? Vyskúšajte s kolegami letnú 
lyžovačku – originálnu atrakciu 
nášho hotela. 
 
V našej požičovni si vyzdvihnete 
letné lyže a spolu s kolegami sa 
zabavíte pri tejto zaujímavej 
športovej aktivite.



POŽIČOVŇA 
E-BAJKOV
Súčasťou našich služieb je nová 
požičovňa elektrobicyklov  
a príslušenstva priamo v areáli.  
Okolie Látok ponúka množstvo 
trás, ktoré vďaka e-bajkom  
s ľahkosťou zdoláte aj napriek 
náročnejším terénom. Tipy na 
trasy vám radi poskytneme na 
recepcii hotela.



DEGUSTÁCIE
Vďaka rozsiahlemu výberu 
prémiových destilátov pre vás radi 
zorganizujeme ochutnávku 
najdelikátnejších rumov, vín alebo 
iných nápojov podľa vašej 
preferencie.

K degustácii pripravíme 
občerstvenie, ktoré bude ladiť 
s výnimočnými chuťami nápojov.



Okolitá príroda ponúka množstvo trás, 
ktoré stoja za objavenie. Podľa vašej 
predstavy o náročnosti trasy vám 
radi odporučíme výlet, počas ktorého 
spoznáte naše najkrajšie prírodné 
scenérie.

Presnosť svojej mušky si môžete 
vyskúšať v našom lukostreleckom areáli 
pri hoteli. Pod profesionálnym vedením 
si zastrieľate na umelé terče.

VÝLETY DO OKOLIA 

LUKOSTREĽBA

• Bike park Košútka
• Zámok Vígľaš
• Ružiná - vodná nádrž
• Masarykov dvor
• Pustý hrad
• Podpolianske múzeum
• Kalamárka
• Vodopád Bystré
• Jánošíkova skala

NIEKOĽKO TIPOV  
NA ZAUJÍMAVOSTI 
V KOLÍ

Využite tenisové kurty v areáli  
a odreagujte sa pri obľúbenom športe 
spolu s kolegami.

TENISOVÉ KURTY





Ako jeden z mála hotelov na Slovensku 
máme k dispozícii svah v tesnej blízko-
sti hotela. Počas zimných mesiacov si tu 
parádne zalyžujete. Lyžiarska výstroj vám 
taktiež nemusí robiť starosti – 
v našej požičovni lyží vám poskyt-
neme všetko, čo potrebujete: od lyží, 
lyžiarok a oblečenia až po sánky  
a lopáre. 

Odporúčame vyskúšať večerné lyžovanie, 
kde sa za veselej atmosféry  
s kolegami určite zabavíte!

LYŽOVAČKA NA 
PRAŠIVEJ



V prípade zájmu o nezáväznú cenovú ponuku 
pre váš kongres, školenie alebo teambuilding nás 

kontaktujte na 
+421 907 833 236 

alebo  
event@zerrenpachlatky.sk

Hotel Zerrenpach Látky
Prašivá č. 4, 985 45 Látky, Slovensko

www.zerrenpachlatky.sk


