
F I R E M K Y
Ponuka pre vašu firmu či spoločnosť.
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Vážený obchodný
partner

Hotelový komplex  Gréta*** je pre svoju rodinnú atmosféru,  
komplexnú ponuku služieb a výbornú polohu vyhľadávaný pre  
organizovanie spoločenských či firemných podujatí.
 
Ubytovanie, gastronomický zážitok a WELLNESS s profesionálnou  
organizáciou.
 
Sme špecialisti

 - Zorganizovali sme už viac ako 260 firemných akcií.
- Rodinný podnik
- Firemné akcie šité na mieru

Fakturácia podľa Vašich požiadaviek. 

Kontaktujte nás.

Viktória Považská – event manager,
+421 911 897 079, prevadzkar@kolibagreta.sk
Anton Považský - konateľ, 
+421 905 654 120, anton@povazsky.com GPS

N 49,13531
E 19,51461

Sme jedinečný nie len svojou polohou, ale aj bohatou 
ponukou a kvalitou služieb.



UBYTOVANIE

WELLNESS

Náš hotel ponúka ubytovanie v hlavnej kolibe a v 5 dreveničkách. V cene sú aj bohaté 
raňajky formou švédskych stolov. Celkovo máme k dispozícii 58 pevných  

lôžok a 16 prísteliek.

Súčasťou nášho komplexu je aj výnimočný exteriérový wellness. (Vírivka s masážnymi 
tryskami pre 6 osôb, fínska sauna HARVIA so špeciálnou pecou na bukové drevo, 

výhrevné teleso s 250 kg kameňa, ochladzovacie jazierko, oddychová zóna s krbom, 
prezliekareň so sprchou a sociálnym zariadením.)
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STOD OLA

KONGRES

Najväčšia a najštýlovejšia stodola priamo na brehu Liptovskej Mary.  
V stodole nájdete hneď niekoľko jedinečných prvkov ako:  

- 13 metrov vysoký celodrevený krov
 - priehľadná stena s výhľadom na Liptovskú Maru a Nízke Tatry

 - 500 m2 bez oporných stĺpov
 - 5 druhov viacfarebného štýlového bodového osvetlenia

- výborná akustika
 - priamy kontakt s prírodou vďaka 8 nadrozmerným štýlovým vrátam

 - lesík a lúka s rozlohou 5000 m2 na brehu Liptovskej Mary
 - samostatné parkovisko pre hostí

Naša kongresová miestnosť predstavuje priestor so širokým využitím, či už na spoločný 
raut, disco alebo konferenciu. Vybavenie kongresovej miestnosti: dataprojektor, plátno, 

flipchart, ozvučenie, tieniaca technika, wifi pripojenie, mikrofón.
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GASTRONÓMIA
Náš tím pod vedením majiteľov zostavuje menu vždy podľa dostupnosti surovín v danom ročnom 

období. Spolupracujeme s dodávateľmi výhradne zo Slovenska a tak zaručujeme čerstvosť  
a kvalitu. Naši šéfkuchári vám pomocou moderných technologických postupov  

určite pripravia gastronomický zážitok.

COFFEEBREAK POČAS ŠKOLENIA

1.Coffebreak DeLuxe 
3 druhy kanapky, filetované ovocie, sladké a slané pečivo, veľký domáci chlieb so škvarkovou pomazánkou, perlivá a neperlivá voda, ovocná limonáda, káva, čaj

2.Coffebreak Classic
Šunkový chlebíček, sladké pečivo, ovocie, perlivá a neperlivá voda, káva, čaj  

OBED / VEČERA FORMOU TROJCHODOVÉHO MENU

Obed formou jednotného menu sa skladá z polievky, hlavného jedla a dezertu. Večera z predjedla, 
hlavného jedla a dezertu. Pre skupinu väčšinou navrhujeme jednotnú polievku, jednotný dezert a 

hlavné jedlo ako výber z mäsitého a bezmäsitého.

VEČERA FORMOU TEPLÉHO RAUTU

Ako večeru vieme ponúknuť výber z teplých mäsitých a bezmäsitých jedál  
a príloh vo váhe 700g/osoba (400g rautové jedlá + 300g prílohy).

*Nad 15 osôb
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LIVECO OKING / GRILL
Veľmi obľúbená býva tradičná grilovačka pred zrakom hosťa, ktorú  

organizujeme v našej reštaurácii a prebieha tak, že náš kuchár griluje priamo pred Vašim zrakom 
na reštaurácii rôzne mäsité a bezmäsité špeciality, pričom súčasťou sortimentu je vždy aj 1 druh 

polievky, prílohy, šaláty, pochutiny a dezert. Vieme zabezpečiť aj živú ľudovú hudbu. *Nad 15osôb 

1. zmes slovenských syrov a syrových nití dekorovaná orechmi a hroznom (100g)      
2. zmes kvalitných domácich údenín a paštét (100g)         
3. tatársky zaúdený biftek z hovädzej sviečkovice, pochutiny a hrianky      
4. tartar z lososa pravého           
5. tartar z hlivy ustricovej           

Štýlové označenie stolov, multony pod obrusy, banketové obrusy, 
pomocný ozdobný materiál, sviečky, svietniky, vázy, dekoračné 

predmety na stoly, zasadací poriadok, slávnostné servítky podľa 
výberu, základná kvetinová výzdoba.

1. CLASSIC 

Nealko sortiment, čapované pivo

2. LIGHT
Nealko sortiment, čapované pivo, víno podľa výberu, prosecco

3. DE LUXE 
Nealko sortiment pepsi, čapované pivo, víno podľa výberu, prosecco + alkoholické nápoje

Neobmedzená konzumácia alkoholických a nealkoholických nápojov počas celého večera

VEČERNÉ POSEDENIE - STUDENÝ RAUT

SLÁVNOSTNÉ PRESTIERANIE NÁPOJOVÉ BALÍČKY – ALL INCLUSIVE
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GASTRO FORMOU
ZÁBAVY

K AČACIE
HODY

Areál nášho hotela predstavuje veľká piknik lúka so záhradným altánom, kde je možné 
usporiadať takmer čokoľvek. Na obohatenie Vášho firemného stretnutia Vám zabezpečíme  
teambuilding na kľúč, môžete si vybrať z aktivít ktoré ponúkame my, alebo naši partneri,  

prípadne ich skombinovať. Súčasťou nášho areálu je veľká lúka, ktorá  
predstavuje zelenú arénu pre akúkoľvek aktivitu.

Súťaž vo varení halušiek      15  2-3
Súťaž vo varení kapustnice      15  2-3
Súťaž vo varení gulášu      15  3-4
Súťaž v grilovaní Big green egg CLASSIC  
(zelenina, hydina, bravčovina, ryba)     15  2-3
Súťaž v grilovaní Big green egg EXTRA
(klasik + steaky)       15  2-3
Zabíjačka(s mäsiarom, výroba jaterníc, tlačenky, klobás...)  29  4-6

V cene s medailou a surovinami           min. počet                čas

Pečená kačica celá 4 - 6 osôb  1800g  
Pečená hus celá    2200g 
1/4 Kačka     
1/4 Hus              
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Areál nášho hotela predstavuje veľká piknik lúka so 
záhradným altánom, kde je možné usporiadať takmer 
čokoľvek.

Na obohatenie Vášho firemného stretnutia Vám 
zabezpečíme teambuilding na kľúč, môžete si vybrať 
z aktivít ktoré ponúkame my, alebo naši partneri, 
prípadne ich skombinovať. Súčasťou nášho areálu 
je veľká lúka, ktorá predstavuje zelenú arénu pre 
akúkoľvek aktivitu.

Inšpirovali sme sa zákazníkmi a vytvorili sme produkt 
pre široký záber tímov tak, aby sme spojili zábavu, 
súťaživosť, naše kvalitné jedlo a prekrásne prostredie 
nášho rezortu.

2 – 4 družstvá súťažia 4 – 6 hodín, kde je výsledkom 
varenie halušiek, alebo gulášu.

Jednotliví členovia družstiev sú rozdelení farebne  
a pomocou indícií sa dostávajú ďalej.

Indície sú skryté v stavbe chatrče, v montáži tragáča, 
alebo výstavbe pltí, pomocou ktorých sa dostanú na 
ostrov klobás.

Za jednotlivé aktivity sú hodnotení pandúrmi, ktorí ich 
vyplácajú po každej atrakcii dukátmi, za ktoré nakupujú 
potraviny a materiál. Súčasťou hry je aj „Mudrc“ čo za 
dukáty rád poradí, ako ďalej.

Akcia je podľa náročnosti klienta obohatená o ľudovú 
hudbu, degustáciu piva, večerný koncert a podobne.

Celá akcia je moderovaná a organizovaná v priateľskej  
a vtipnej atmosfére.

TÉMA HRY

UNIK ÁTNY TÍMOVÝ PRODUKT 
KOLIBY GRÉTA
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Počet súťažiacich 10 – 150  
(ceny v eur /osoba)  
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NAŠI PARTNERI

OKOLIE

HURICCANE FACTORY

www.mutton.sk, www.funsport.sk, www.tatryevent.sk, www.raftingadventure.sk

Aktivity od externých dodávateľov sa objednávajú priamo u dodávateľa. 

Plavba na lodi
Jazda na motorovom člne
Jazda na psích záprahoch
Bubnový workshop
Kasíno
Rafting na divokej vode
Súboj gladiátorov
Nafukovací futbal
Lukostreľba
Preteky drevorubačov
Karaoke
Skákacie topánky

Liptovský Mikuláš - 7 min.
Kvačianska dolina - 5 min.
Prosiecka dolina - 5 min.
Aquapark TATRALANDIA - 5 min.
Aquapark Bešeňová - 10 min.
Kúpele Lúčky - AQUA VITAL PARK - 20 min.
Chopok Jasná - 25 min.
Demänovská ľadová jaskyňa - 20 min.
Demänovská jaskyňa Slobody - 22 min.

Len 6km od nás je jediný aerodynamický tunel na SR kde si 
môžete vyskúšať pôžitok z lietania, zažiť skutočný adrenalín  
a silu hurikánu v bezpečí a pod neustálym dozorom inštruktora.

PRE VAŠU ZÁBAVU

Zorbing
Štvorkolky
Buginy
Vznášadlo
Rodeo býk
Lezecká stena
Paintball
Let balónom
Vyhliadkový let vrtuľníkom
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JAMAJKA, s.r.o.
Hotel Koliba Gréta 270
032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 36411833
DIČ: 2020128539
IČ DPH: SK2020128539

OR okresného súdu Žilina,
odd: Sro, vložka č. :14234/L

Bankové spojenie: SK95 0200 0000 0017 1171 7758
SWIFT kód: SUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.

V zastúpení: Anton Považský, konateľ

RECEPCIA a REŠTAURÁCIA - Hotel Koliba Gréta***

Gsm: +421 911 897 078
Tel.: +421 44 55 400 40
Mail: kolibagreta@kolibagreta.sk
Web: www.kolibagreta.sk

ADRESA:

Hotel Koliba Gréta***
Liptovská Sielnica 270
032 23 Liptovská Sielnica

GPS:

N 49,13531
E 19,51461

KONTAKTY:

PREVÁDZKÁR
+421 911 897 079,
prevadzkar.kolibagreta@gmail.com

KONATELIA SPOLOČNOSTI
Anton Považský, anton@povazsky.com
Marek Považský, marek@povazsky.com

SVADBY, OSLAVY A FIREMNÉ AKCIE
+421 911 897 079,
prevadzkar.kolibagreta@gmail.com

MARKETING
+421 911 897 011, 
marketing@kolibagreta.sk

www.kolibagreta.sk


