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Kaštieľ Kubínyi je národná kultúrna pamiatka, 
ktorá prešla náročnou a veľmi citlivou rekonštrukciou 

s cieľom zachránenia jeho historicko-kultúrnej hodnoty 
a sprístupnenia ho širokej verejnosti. 

Priestory z 18. storočia sú v súčasnosti využívané ako
hotelový komplex s ponukou výnimočnej gastronómie v
reštaurácii Amalia a bohatým kultúrnym programom.

 
Pokiaľ hľadáte miesto pre vaše teambuildingy, školenia

alebo rokovania v úzkom kruhu, sme tu pre Vás. 
 

V Kaštieli Kubínyi nájdete pokojnú a príjemnú atmosféru,
nadštandardné služby a osobný prístup.

 

Kaštieľ Kubínyi bol ocenený Ministerstvom kultúry SR prestížnou cenou FÉNIX
za príkladnú obnovu a záchranu národnej kultúrnej pamiatky.
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V podkroví historického barokového kaštieľa  sa nachádza 5 elegantne
zariadených izieb. Sú síce dispozične odlišné, no spája ich komfort a
citlivý prístup k rekonštrukcii objektu. 

UBYTOVANIE
BAROKOVÝ KAŠTIEĽ Z 18. STOROČIA

V budove, ktorej súčasťou je aj reštaurácia Amalia a hotelové wellness,
je pre vás k dispozícii 7 komfortných izieb s vlastnou terasou.

DOM DE ADDA

Typy izieb historickom kaštieli:
 

 5 x double bed
 

Typy izieb v dome de Adda:

5 x twin bed
1 x double bed
1 x apartmán (2x double bed) 
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V prípade záujmu o prenájom našich priestorov vám radi poradíme so správnym
výberom a pripravíme cenovú ponuku pre vaše pracovné, či súkromné podujatie.

 PRIESTORY NA PRENÁJOM

BAROKOVÝ KAŠTIEĽ Z 18. STOROČIA

Priestory bývalej hospodárskej budovy dostali nový názov aj nový účel využitia.  
V súčasnosti tu nájdete 7 izieb s vlastnou terasou, reštauráciu Amalia, hotelové
wellness a recepciu. 
Reštaurácia Amalia je ideálnym miestom pre firemné stretnutia väčších rozmerov. Jej
kapacita na sedenie je 65 osôb. Priestor je vybavený dataprojektorom, premietacím
plátnom a interným ozvučovacím systémom.

DOM DE ADDA

V historickom kaštieli vzniklo po rekonštrukcii 5 hotelových izieb a zároveň sa
obnovili pôvodné miestnosti na prízemí, ktoré sú k dispozícii na prenájom.
Prenajať si môžete: 

Renesančný salón – najstaršia časť kaštieľa pochádzajúca zo 17. storočia, v ktorej
sú zachované pôvodné krížové klenby. Tieto priestory sú ideálnym miestom pre
usporiadanie manažérskeho stretnutia v počte max. 10 – 12 osôb.  
Hlavná sála je rozlohou najväčšia miestnosť na prízemí kaštieľa s plne funkčným
krbom pre spríjemnenie atmosféry. Pre vašich hostí tu možete usporiadať
slávnostný obed v úzkom kruhu, či rokovanie pre 8-10 osôb.
Vínna pivnica zo 17.storočia sa nachádza priamo pod Renesančným salónom. Pre
vašich obchodných partnerov či priateľov pripravíme riadenú vínnu degustáciu,
alebo neformálne stretnutie po vašej pracovnej večeri. Miestnosť je vhodná pre
max. 20 osôb.

ANGLICKÝ PARK
Rozsiahly anglický park bol obnovený podľa nákresov zo 17. storočia,
Otvorený zelený priesor bude bez pochýb vaším obľúbeným miestom pre firemnú
grilovačku alebo kreatívny teambuilding!
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RENESANČNÝ SALÓN
Miestnosť, ktorá sa nachádza v renesančnej časti kaštieľa pochádza

zo 17. storočia a je najstaršou zachovanou obytnou miestnosťou.

Priestory sú vhodné pre usporiadanie neformálneho rokovania s Vašimi obchodnými
partnermi. Jej kapacita je 10 až 12 osôb. A aby ste Vaše rokovania dotiahli do zdarného
konca, postaráme sa aj o Vaše občerstvenie.

• Kapacita cca 10 osôb
• Priestor rozdelený na dve časti
• Rokovací stôl
• Sedenie
• Flipchart
• Wifi
• Občerstvenie
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HLAVNÝ SALÓN

Atraktíne a vysoko hodnotné priestory sú vhodné pre súkromné obedy alebo
degustačné večere v úzkom kruhu. Hodnotu tohto výnimočného priestoru dotvárajú
dva najstaršie exponáty - tabernát z pol. 18. storočia (kombinácia písacieho stola a
úložného priestoru s centrálnym uzamykacím systémom) a stojace hodiny v nike (z
pol. 18. storočia).     
Celkovú atraktivitu salóna dopĺňa aj historický klavír či reprodukcie obrazov Jána
Kupeckého, jedného z najznámejších slovenských barokových  maliarov.  
Pre spríjemnenie atmosféry je pre vás k dispozícii plne funkčný krb.

• Kapacita je 8-10 osôb (kapacita stola).
• Možnosť doplnenia menšieho stola pre max. 4 dospelé osoby
• Historický inventár
• Otvorený krb
• Zvuková technika
• Wifi
• Obsluha

Rozlohou najväčšia miestnosť na prízemí kaštieľa
s hodnotným historickým nábytkom.
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VÍNNA PIVNICA
Jeden z najstarších priestorov Kaštieľa Kubínyi 

sa nachádza práve v jeho podzemí.

Renesančná pivnica pochádzajúca zo 17. storočia Vás určite očarí svojou autenticitou.
Dominujúci prírodný kameň, ktorý sa elegantne dopĺňa s prvkami dreva dodáva
celému priestoru skutočne príjemnú atmosféru.

Vínna pivnica s kapacitou 20 osôb
Vám dopomôže k správnemu
zakončeniu vášho pracovného dňa.
S pohárom kvalitného vína v ruke
zorganizujeme pre vás a vašich
obchodných partnerov vínnu
degustáciu s odborným výkladom a
občerstvením.
Naše bohaté vínne portfólio
slovenských a zahraničných vín
osloví určite aj tých najnáročnejšich. 
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REŠTAURÁCIA AMALIA
Priestranné a nadčasovo zariadené priestory reštaurácie sa nachádzajú

v bývalej hospodárskej budove, dnes nazývanej Dom de Adda.

Priestor je vybavený interným ozvučovacím systémom, integrovaným premietacím
plátnom a data projektorom. Naša reštaurácia je ako stvorená na vychutnanie si
degustačnej večere či biznis obedu s Vašimi obchodnými partnermi, ale i na menšie
školenie, ktoré počas prestávok spríjemní chutný coffee break.
V prípade záujmu vieme do reštaurácie zaistiť externé ozvučenie, flipcharty, odporučiť
Vám živú hudbu a ďalších dodávateľov.

• Kino sedenie: 80 osôb
• Rozložené stoly: 60 osôb
• Státie pri stand-by stoloch: 100 osôb
• Premietacie plátno a data projektor
• Terasa
• Lobby bar
• Otvorený krb
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WELLNESS
Po pracovných povinnostiach si doprajte relax 

v príjemnej atmosfére hotelového wellness. 

Zaplávajte si v bazéne s protiprúdom, osviežte sa pod efektom tropického dažda v
zážitkových sprchách, zregenerujte svoje telo i myseľ v suchej či parnej saune,
doprajte si masáž alebo si jednoducho odpočinte v oddychovej zóne s výhľadom na
Veľký Choč.
A po dokonalom relaxe si vychutnajte vynikajúcu gastronómiu v reštaurácii Amalia.

K dispozícii je pre vás:

• bazén s protiprúdom
• zážitkové sprchy
• suchá a parná sauna
• súkromná vírivka 
• oddychová zóna
• terasa 
• masáže
• nápoje

http://kastielkubinyi.sk/restauracia
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ANGLICKÝ PARK
Anglický park bol obnovený podľa nákresov zo 17. storočia, v ktorom

dominujú viac ako storočné dreviny a nízky upravený trávnik.

Rozľahlý park môže poslúžiť ako miesto pre konanie sa rôznych exteriérových aktivít,
teambuildingov či záhradnej párty.
Otvorený zelený priesor bude bez pochýb ideálnym miestom pre vašu firemnú
grilovačku!

Zabezpečíme pre vás:
• gril 
• záhradné stoličky 
• stoly
• ohrevné lampy 
• osvetlenie
• ozvučenie 
• živú hudbu
• a iné
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Zažite s nami kvalitnú gastronómiu bez kompromisov

Náš tím kuchárov sa postará o Váš gurmánsky zážitok.
Vyberte si z ponuky a presvedčte sa sami:

• Sezónne A la carte menu
• Pracovné obedy (na objednávku)
• Degustačné večere na mieru
• Vínne degustácie
• Relax vo wellness s večerou

• Grilovačka v parku
• Teplý a studený bufet

• Vianočné / koncoročné firemné večierky
• Firemné teambuildingy + catering

• Prednášky / školenia + catering 
• Coffee break (občerstvenie)

• Vínne balíčky pre vašich obchodných partnerov
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Darujte zážitky

Odmeňte svojich zamestnancov za dobre odvedenú prácu 
Obdarujte svojich obchodných partnerov 
Potešte svojich kolegov  

Vyberte si z ponuky darčekových poukážok v nominálnej
hodnote 50€, 100€, 200€ a 500€, ktoré sú voľne využiteľné na:

Pobyt v Kašteli Kubínyi
Večeru v reštaurácii Amalia
Nákup vína z našej vínnej pivnice
Wellness 
Masáže
Ostatné doplnkové služby 
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SLUŽBY
Poskytovanie kvalitných služieb je našou prioritou.

Kaštieľ Kubínyi Vám ponúka široké spektrum služieb pripravených na mieru:

Ubytovanie
Reštaurácia
Prenájom priestorov
Dataprojektor, premietacie plátno 
Flipchart, ozvučenie
Catering
Vínne degustácie
Kultúrny program
Wellness služby
Masáže
Doprava
Darčekové poukážky



CENNÍK

Renesančný salón 17.stor.                                      80€ / hod
Hlavná sála 18. stor.                                               100€ / hod
Vínna pivnica 17.stor.                                               50€ / hod
Park                                                                      na základe CP
Reštaurácia (počas otváracích hodín)            na základe CP
Reštaurácia (mimo otváracích hodín)                   70€ / hod
Plátno + data projektor                                            20€ / deň
Vstup do wellness                                                16€ / osoba
Súkromné wellness                                            120€ / 2 hod
Vínna degustácia                                            od 25€ / osoba

Darčekové poukážky                                 vo zvolenej sume
Živá hudba, DJ, kapela                                     na základe CP
Doprava v 7 miestnom mikrobuse                 na základe CP
Komentovaná prehliadka kaštieľa                                 gratis 

Ubytovanie                                                             cenník izieb
(pri dlhodobej spolupráci ponúkame špeciálny cenník)
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Cenník prenájmu a služieb
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V prípade záujmu o prenájom našich priestorov či využitie
služieb Kaštieľa Kubínyi vám radi poradíme so správnym
výberom a pripravíme Vašu cenovú ponuku na mieru.

Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Tím Kaštieľa Kubínyi. 

info@kastielkubinyi.sk         
 +421 948 000 634 / +421 948 001 228

mailto:info@kastielkubinyi.sk

