
Váš  úspešný kongres  v Barde jovských  Kúpe ľoch



patria medzi najstaršie a najkrajšie na Slovensku. 

Nachádzajú sa uprostred prekrásnej prírody horné-

ho Šariša, sú preto ideálnym miestom na váš oddych 

a načerpanie nových síl. Iba u nás nájdete kúpeľ-

nú kolonádu, v ktorej je spolu 8 liečivých minerál-

nych prameňov. Prírodná liečivá voda a nedotknutá 

príroda sú naším hlavným bohatstvom, pre ktoré  

nás vyhľadávajú tisíce domácich a zahraničných 

klientov. Poskytujeme komplexnú liečebnú sta-

rostlivosť pre dospelých aj detských pacientov  

a príspevkovú liečbu pre poistencov všetkých 

zdravotných poisťovní. Samoplatcom ponúkame  

širokú škálu liečebných, relaxačných, víkendových  

a wellness pobytov. Kúpele sa nachádzajú 5 km  

od historického mesta Bardejov.

Bardejovské Kúpele

Dovoľte,  
aby sme vás pozvali  

do hotela Alexander,  

ktorý sa nachádza  

v prekrásnom prostredí  

Bardejovských Kúpeľov

◆  pre jeho veľkú kapacitu

◆  pre dokonalú vybavenosť na kongresy

◆  pre rozsiahle možnosti incentívnej turistiky

◆  pre špičkové služby

◆  pre vlastné wellness

◆  pre jedinečné prostredie

◆  pre bohaté možnosti trávenia voľného času

◆  pre bohatú históriu

◆  pre liečivé pramene a najširšiu liečebnú indikáciu

◆  pre Bardejov – mesto UNESCO a jeho okolie

10 dôvodov 

v kongresovom hoteli Alexander
prečo by ste mali usporiadať akciu 



• 70 izieb a 5 apartmánov
• 150 lôžok
• kongresová sála s možnosťou 

variabilného riešenia priestorov 
s celkovou kapacitou do 300 osôb

• plocha pre vystavovateľov 

• hotelové wellness 
whirlpool, fínska a parná 
sauna, ochladzovací 
bazén, prívalová sprcha, tropická 
a masážna sprcha, tepidárium, 
fitness. Taktiež je možné využiť 
ponuku masáží.

• reštaurácia s kapacitou 120 miest
• lobby bar
• kaviareň
• smoking room
• šatňa

Hotel

Hotel Alexander**** je kongresový hotel, ktorý ponúka atraktívne priestory pre organizovanie konferencií,  

workshopov, teambuildingov, seminárov, workshopov či eventov. K jeho atraktivite prispieva najmä fakt,  

že sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch. 



Hotel disponuje kapacitou 150 lôžok,  

z toho 65 dvojlôžkových izieb, 5 apartmánov  

a 5 bezbariérových izieb.  

Je prepojený spojovacou chodbou s hotelom Ozón,  

ktorý poskytuje ďalších 350 lôžok v prípade  

organizovanie väčších konferencií.

Izby

Vybavenie izby: 

kúpeľňa – sprcha, WC, sušič vlasov, minibar,  

trezor, LCD TV, Wifi pripojenie, telefón,  

župan, hotelové papučky, osobná váha



• klimatizovaná kongresová sála s rozlohou 384 m² 

a  maximálnou kapacitou 300 miest s možnosťou 

predelenia priestoru na 3 miestnosti / K1, K2, K3

• najmodernejšia prezentačná technika

• bezplatné wifi pripojenie

• klimatizované kongresové sály

• externé zabezpečenie konferenčnej techniky  

(tlmočnícka kabínka, tlmočnícke zariadenie)

• coffee break

• parkovisko priamo pred hotelom

• reštaurácia

• smoking room

• lobby bar

• foyer na prezentačné účely

• Vysokorýchlostné wifi  

pripojenie na internet

• Dataprojektory

• Ozvučenie

• Mikrofóny

• LCD TV a DVD prehrávač

• Premietacie plátno

• Office služby

• Rečnícky pult

• Flipcharty

• Tlmočnícke zariadenie

Technické 
vybavenieKongresy a školenia

Hotel ponúka kongresové priestory  

možnosťou variabilného riešenia:



Kongresové sály
Kongresová sála

Príklady rôzneho typu sedení

K1

K2

K3

K1+K2

K1+K2+K3

154 m²

185 m²

45 m²

339 m²

384 m²

54

72

18

126

144

96

140

30

236

300

Rozmer Školské sedenie Kino sedenie

Školské sedenie

Kino sedenie

K1

K1

K2

K2

K3

K3



Reštaurácia hotela Alexander ponúka jedlá 

modernej európskej gastronómie 

pripravované z kvalitných surovín 

pod vedením nášho šéfkuchára. 

Pri organizovaní Vašej akcie zabezpečíme 

stravovanie podľa Vašich požiadaviek, 

či si vyberiete viacchodové menu, 

bufet alebo raut, 

Ponúkame aj širokú škálu coffeebreakov.

Stravovanie



• Živá alebo reprodukovaná hudba

• Výzdoba sály podľa požiadaviek

• Nápaditý catering

• Osvetlenie sály

• Špeciálna kvetinová dekorácia

• Sprievodný program

• Prenosný tanečný parket

• Degustácia vín

• Foto a video služby

• Grill party v priestoroch vonkajšieho kúpaliska

• Šarišský večer (ochutnávka regionálnych špecialít 

spojená s vystúpením folklórnej skupiny

Eventy
 Doporučujeme Vám využiť naše skúsenosti 

s prípravou eventu. Pripravíme event podľa 

Vašich predstáv krok za krokom.



• Wellness Spa relaxačný, kľudový a detský 

bazén, jacuzzi, 4 druhy sáun, tepidárium, 

Kneippov kúpeľ, široká ponuka masáží, fitness, 

solárium. Možnosť uzatvorenej spoločnosti 

vrátane nočného kúpania

• Široká ponuka liečebných procedúr

• Beauty studio ponúka najmodernejšie 

dermatokozmetické prístroje a portfólio 

produktov zameraných na kozmetické 

ošetrenia

• Možnosť usporiadania koncertu v secesnej 

koncertnej sále hotela Astória 

• Tanečné večery so živou hudbou/DJ

Ponúkame Vám navyše:

Pod jednou strechou



Výlety Šport Kultúra

Pre športovcov je v lete k dispozícii letné 
kúpalisko s vyhrievanou vodou, minigolf, 
vonkajšie tenisové kurty, požičovňa bicyk-
lov a Nordic Walking palíc, bežecké trate, 
na milovníkov prírody čaká 35 km uprave-
ných označených turistických chodníkov a 
tzv. kyslíková dráha. V zime sú k dispozícii 
krytá tenisová hala, krytý bazén, stolný 
tenis, biliard a iné. Celoročne je možné vy-
užívať služby WELLNESS SPA. V areáli sa 
taktiež nachádza bowling bar s 3 profesio-
nálnymi dráhami, či dynamickejší SQUASH 
v Kúpeľnom dome.

• Mestské prehliadky
• Drevené kostolíky
• Židovská kultúra
• Bohaté mestá stredoveku
• Hrady, zámky, kaštiele
• Pamiatky Unesco
• Dukliansky priesmyk
• Košice a Prešov – metropoly  

Východného Slovenska
• Po stopách známych osobností  

východného Slovenska
• Po Stopách Dušana S. Jurkoviča

Bardejovské Kúpele ponúkajú okrem lieč-
by aj pestrý kultúrno – spoločenský život. 
Bohatú tradíciu majú koncerty v rámci Me-
dzinárodného hudobného leta, ale aj kon-
certy klasickej hudby počas roka vo veľko-
lepej sále hotela Astória. V areáli kúpeľov 
sa nachádza SKANZEN – múzeum ľudovej 
architektúry, Národopisná expozícia Šariš-
ského múzea, knižnica, kino, stredisko ob-
chodu a služieb, pošta. Počas roka sa pra-
videlne organizujú výstavy kvetov, plastík, 
fotografií, obrazov, sôch, rôzne prednášky, 
semináre, sympóziá, besedy a iné.



Bardejovské Kúpele

KošiceBanská Bystrica

Žilina

Bratislava

Hotel Alexander
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

086 31  Bardejovské Kúpele

www.hotelalexander.sk

+421–54–477 6001
alexander@kupele-bj.sk
hotelalexander@kupele-bj.sk

Recepcia:
E-mail:


