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Kongresy, konferencie
a podujatia
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Vitajte
Historický Hotel Elizabeth je výnimočný svojou atraktívnou polohou priamo
pod stredovekým hradom, v centre mesta Trenčín. Z letnej terasy hotela
a z reštaurácie Elizabeth môžete na hradnej skale obdivovať unikátny,
takmer 2000 rokov starý rímsky nápis:
VICTORIAE AVGSTORV EXERCITUS QVI LAV GARICIONE SEDIT MIL L II
DCCCLV MAXIMIANUS LEG II AD CVR F
Čo v preklade znamená: “Na počesť víťazstva cisárov vojska, ktoré táborilo
v Laugariciu, 855 vojakov II. legie, Marcus Valerius Maximianus, legát II.
pomocnej légie dal vyhotoviť”.
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Hotel Elizabeth****
Hotel, kde sa snúbi viac ako storočná história so štipkou moderny
nesklame ani najnáročnejšiu klientelu. Atraktívnu polohu v centre
mesta priamo pod Trenčianskym hradom podčiarkuje množstvo
prestížnych medzinárodných a domácich ocenení. Tieto úspechy
poukazujú nielen na dobre odvedenú prácu architektov a stavebných
firiem, ale aj na kvalitu poskytovaných služieb, vybavenie hotela,
kvalitnú infraštruktúru a v neposlednom rade aj na ústretovosť
personálu ku klientom.
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Ocenenia
Heritage & Wellness Awards 2019 (2.miesto)
Najlepší mestský hotel na Slovensku 2018
TOP 10 Najobľúbenejší hotel na Slovensku
Luxury Cultural Retreat 2017
World Luxury Hotel Awards 2017
World Luxury Award 2016
Hoteliér roka 2016, 2018
Najlepší mestský historický hotel Európy 2016
Najlepší historický hotel so zákazníckym servisom v Európe 2015
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Hotelové služby
Pohodlie a dokonalý komfort našim hosťom zabezpečujeme
poskytnutím týchto hotelových služieb:
◦ Hotelová recepcia non-stop

◦ Business room

◦ Rýchly check out

◦ Kopírovacie služby

◦ Pranie, žehlenie

◦ Hotelové parkovisko

◦ Etážová služba (room service)

◦ Taxi služba

◦ Bezplatné WI-FI pripojenie
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LUXUSNÉ Ubytovanie
Hotel Elizabeth ako jedna z miestnych ikonických budov, člen slovenskej
a európskej asociácie historických hotelov ponúka luxusné ubytovanie
v 78 izbách štyroch typov (Superior, Deluxe, Junior, Exclusive):
Jednolôžková izba Superior

18

Dvojlôžková izba Superior

44

Dvojlôžková izba Deluxe

11

Dvojlôžková izba Junior Suite

4

Dvojlôžková izba Exclusive Suite

1

Celková ubytovacia kapacita hotela je spolu 143 lôžok, z toho 138
pevných lôžok a 5 prísteliek.
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Konferencie, školenia, BANKETY
firemné stretnutia
Kongresová sála s kapacitou 180 osôb a k tomu 6 salónikov
s ich celkovou kapacitou 165 osôb ponúkajú neobmedzené
možnosti na usporiadanie veľkých konferencií, kongresov,
ale aj pre menšie školenia alebo firemné stretnutia a večierky.
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Priestory a kapacity sedenia
Moderné, flexibilné a krásne zrekonštruované konferenčné priestory je možné
prispôsobiť vašim potrebám a požiadavkám.

TYPY SEDENIA
Kongresová sála

25 x 8 m

60

100

80

80

120

180

Kongresová sála A

12 x 8 m

34

52

34

48

50

70

Kongresová sála B

12 x 8 m

34

52

34

48

60

80

Salón I

8x7m

22

32

20

32

30

50

Salón II

8x7m

22

32

20

32

30

50

Salón Hubert

6x7m

12

Salón Primátor

7x5m

16

Salón President

7x5m

16

VIP I

4x5m

VIP II

7x4m

6
16
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Technické vybavenie
Fantastická poloha hotela, krásne a účlné priestory, úžasný catering a najmodernejšie technológie robia
z Hotela Elizabeth jeden z najideálnejších konferenčných hotelov na Slovensku.

Konferenčná
miestnosť
Kongresová sála
Kongresová sála A
Kongresová sála B
Salón I
Salón II
Salón Hubert
Salón Primátor
Salón President
VIP I
VIP II

Denné
svetlo

Klimatizácia

Wi-Fi

Data
Premietacie
projektor
plátno

Flipchart

Mikrofón
Ozvučenie

Rečnícky
pult
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Kompletný konferenčný servis zahŕňa:
Vieme, že usporiadať úspešnú akciu je výzva. Sme tu od toho, aby sme vám
pomohli. Podeľte sa s nami o vašu predstavu a my spravíme maximum pre vašu
spokojnosť. Priestor lobby a recepcie je ideálny pre netradičné riešenia podujatí
a ponúka široké možnosti využitia.
Niekoľko metrov vysoký strop perfektne poslúži i pri zložitejších konštrukciách
a televíznom vysielaní. Navyše je tu možné umiestniť aj auto. Priľahlé foyer
ponúka vhodnú výstavnú plochu pre sprievodné programy a expozície.
◦ Kopírovacie služby

◦ Hostesky

◦ Tlmočnícka technika

◦ Suveníry

◦ Tlmočnícke služby

◦ Sprievodný program -

◦ Konferenčné občerstvenie

spoločenský alebo relaxačný
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GASTRONÓMIA
Pre každé podujatie Hotel Elizabeth pripraví na mieru cateringové
služby pre firemnú alebo individuálnu klientelu. Zaistíme kompletný
catering - občerstvenie formou bufetových stolov, servívoraného
menu, grilovačky na terase. Pre každého klienta zostavíme ponuku
priamo na mieru.
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Reštaurácia Elizabeth
Prvotriedna reštaurácia s vyšším štandardom obsluhy ponúka výhľad na unikátny
rímsky nápis na hradnom brale. Objavte jedlá slovenskej a medzinárodnej kuchyne,
špeciality šéfkuchára, široký výber kvalitných vín, business menu a špeciálne menu.

Kaviareň Sissi
Príjemná atmosféra secesnej kaviarne slúži nielen k spoločenským stretnutiam,
ale je aj vhodným prostredím na neformálne stretnutia obchodných partnerov.
Výborne chutia aj zákusky z vlastnej cukrárskej dielne.

Lobby bar
Ideálny priestor na obchodné stretnutia alebo neformálne rokovania,
nachádzajúci sa vedľa recepcie v impozantnom foyer.

BAR MONTE CARLO
Veľmi atraktívny „barový“ priestor so samostatným vstupom vhodný
pre neformálne stretnutia a posedenia napr. počas firemných večierkov, banketov.
.
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Wellness
Caracalla Spa predstavuje oázu kľudu a odpočinku. Je dokonalou kúpeľovou
destináciou s dizajnom a atmosférou starého Ríma. Vstúpte do sveta absolútnej
relaxácie, kde čas plynie mimo vás a vy ste uvedený na cestu vzďaľujúcu sa
od zhonu a stresu každodenného života. V našom rímskom štýle wellness nájdete:
◦ Hydromasážny bazén

◦ Studená hmla & Tropický dážď

◦ Fínska sauna

◦ Ľadová drť

◦ Rímska sauna

◦ Masáže

◦ Bylinková sauna

◦ Tvárové ošetrenia

◦ Parná sauna
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Dobová hostina
Zažite s nami historický večer s dobovou hostinou v priestoroch
Trenčianskeho hradu. Dobová hostina je skvelý doplnok vášho podujatia
alebo konferencie. Sprievodcovia v historických kostýmoch vás odprevadia
z hotela na Trenčiansky hrad, kde vás privítame dobrým nápojom a stredoveký
večer môže začať.
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