
Kongresový katalóg  



UBYTOVANIE / ACCOMODATION 147 102 94 156 92
REŠTAURÁCIA / RESTAURANT 74 80+60+40 94 150 60
KONGRES / CONGRESS 280 100 100 152 80
TEAMBUILDING

EVENTY / EVENTS

WELLNESS 

FITNESS
REGENERÁCIA  / REHABILITATION 

MASÁŽE / MASSAGE

ŠPORTOVISKÁ /

BAZÉN / SWIMMING POOL

ŠPORTOVÁ HALA / SPORTS  HALL

BOWLING

BAR 

DETSKÁ HERŇA / 

SPORTS 
GROUNDS

CHILDREN'S
PLAYROOM

Prehľad kapacít zariadení:



Vážený partner,
dovoľujeme si Vás v mene obchodnej spoločnosti ALEXANDRA COMPLEX osloviť s ponukou priestorov na organizovanie kongresov, 
konferencií, školení, seminárov, prezentácií a teambuildingových aktivít v Púchovskej doline, v meste Púchov a v Nízkych  Tatrách 
v Liptovskom Jáne. Pozitívom našej ponuky je variabilita v cene a štruktúre služieb pri vzájomnej kombinácii jednotlivých segmentov.

ALEXANDRA COMPLEX
Vám ponúka svoje služby zariadení ALEXANDRA HOTEL****, ALEXANDRA ŠPORT HOTEL*** a SPORTS & TRAINING CENTRE 
na diaľničnom ťahu Bratislava - Žilina s rýchlym diaľničným príjazdom max do 10 -15 minút od hotela. V prípade využitia železničnej 
dopravy klientom dokážeme v rámci nami ponúkaných služieb zabezpečiť transfer zo železničnej stanice a späť.

V zariadeniach ALEXANDRA HOTEL****, ALEXANDRA ŠPORT HOTEL*** a SPORTS & TRAINING CENTRE, ktoré sú 
v intraviláne mesta Púchov,  je k dispozícii celková kongresová kapacita 480 miest a 343 lôžok.  Ich najvyššia vzdialenosť medzi sebou je 1200 m, 
pričom po vzájomnej dohode vieme zabezpečiť vlastnú kyvadlovú dopravu v rámci týchto zariadení. Náš komplex v Púchove dopĺňa 
ďalšími kongresovými kapacitami Horský hotel INOVEC*** na Bezovci a ALEXANDRA WELLNESS HOTEL*** v Nízkych Tatrách.

Našou veľkou devízou je aj �exibilná ponuka sprievodných služieb. V zariadeniach ALEXANDRA COMPLEX  Vám ponúkame wellness, 
�tness, bowling, biliard, v sTC krytú tenisovú halu, telocvične s rôznym zameraním, multifunkčné ihriská, rehabilitačnú ozdravnú linku, 
rybársky revír s možnosťou doplnkových služieb a veľa ďalších služieb a atrakcií.

V našom portfóliu je k dispozícii aj viacúčelová hala sTC ARÉNA s kapacitou 1400 miest s �exibilným využitím. Sme toho názoru, že je 
lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Srdečne Vás pozývame k nám na prezentáciu ponuky ALEXANDRA COMPLEX.



Výhodná geogra�cká poloha Púchova
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ALEXANDRA HOTEL****   „Miesto pre Váš kongres...“



Technické vybavenie kongresových priestorov:
- Variabilita kongresových priestorov poskytuje kapacitu do 280 miest
-  5 samostatných rokovacích priestorov 
- Mobilný parket s technickým vybavením – určený pre svadby, plesy, 
   promo akcie, workshopy, teambuildingové podujatia
- Klimatizácia
- Dataprojekcia, ozvučenie, bezdrôtové mikrofóny, audio technika 
- Premietacie plátno, �ipchart, �xy, laserové ukazovátko, rečnícky pult
- Wi�
- Kancelárske služby
- Denné svetlo (Alexandra I, Zimná záhrada, Business room) 

Ubytovanie: 
- Celková kapacita: 147 lôžok

Synergia zariadení v Púchove
Ponúkame Vám kombinácie služieb a ubytovania
v rámci zariadení v Púchove s celkovou kapacitou
viac ako 342 lôžok.
Možnosť zabezpečenia dopravy medzi jednotlivými zariadeniami

Kongresová sála                   Kino  Školské  Banket  U-sedenie Plocha
Alexandra I + II + III      280    160     170    -      343 m2
Alexandra I               140        90       80     50      190 m2
Alexandra II              65        40            40     22        82 m2
Alexandra III            50        35             30     18        71 m2
Alexandra IV                  30        20        20     15           53 m2
Zimná záhrada           45    30       30     18         70 m2
Business room             -     -              6         -        10 m2

Kongresová kapacita hotela:

ALEXANDRA   HOTEL ****  
je luxusný hotel v prevádzke od r. 2010 nenápadne situovaný na okraji 
mesta Púchov so strategickou polohou, ktorá umožňuje ľahkú dostup-
nosť centra a zároveň sa nachádza v blízkosti hlavnej diaľničnej tepny.

Priamo v hoteli ponúkame:
• Ubytovanie s kapacitou 147 lôžok 
    (75 lôžok + 65 lôžok v depandance + 7 pevných prísteliek) 

• Konferenčné priestory s variabilným  usporiadaním s kapacitou 
    až do 280 miest
• Exkluzívna klimatizovaná reštaurácia Karpatia 
• Wellness - fínska, parná, infra sauna, vírivka, tepidárium
•   Masáže - klasická, čokoládová, medová a iné
• Fitness a kardio centrum, spinning room
• Bowling  bar
• Biliard
• Nočný bar (Dj)
• Open space - grilovanie, posedenia, živá ľudová hudba
•  Zimná záhrada
•  Vinotéka
•  Bezplatné parkovanie



Stravovanie  a ubytovanie
coffee break

 základný
  balíček 
    od 53 € 
     osoba / noc



ALEXANDRA HOTEL****
Wellness Fitness Bowling Disco



     ALEXANDRA ŠPORT HOTEL***   „Miesto pre Váš kongres...“



Technické vybavenie kongresových priestorov:
- Klimatizácia
- Ozvučenie – bezdrôtové mikrofóny, audio technika
- Fipchart, �xy, laserové ukazovátko
- Dataprojekcia 
- Wi� 
- Kancelárske služby
- Denné svetlo (kongresová sála,  reštaurácia Európa, zimná terasa)
 
 

Kongresová sála              Kino Školské   Banket  U-sedenie  Plocha
Kongresová sála I          100      80           76    44     155 m2
Reštaurácia Európa          80     60      74    38     155 m2

Slovenská Koliba         50          -       50        -        83 m2

AŠH - salónik (cigarový)      15        12        8    12       34 m2

Kongresová kapacita hotela:

Ubytovanie: 
- Celková kapacita:  102 lôžok

ALEXANDRA ŠPORT HOTEL ***  
je situovaný v krásnom športovom areáli v blízkosti centra mesta 
Púchov, dostupného peši do desiatich minút. Je ideálnym 
miestom pre Vaše �remné a športové aktivity. Rekonštruovaný
v r. 2015.

Priamo v hoteli ponúkame:
•  Ubytovanie s kapacitou 102 lôžok
• Konferenčné priestory s kapacitou 100 miest
• Klimatizovaná  reštaurácia Európa
• Wellness - fínska sauna, vírivka, solárium
• Masáže - klasická, lymfodrenážna, thajská, bankovanie
• Fitness
• Diskotéka (Dj)
• Slovenská Koliba - živá hudba, grilovanie
• Zimná terasa s kapacitou 40 miest
• Letná terasa s kapacitou 40 miest, špeciality z grilu,    
   miešané drinky
• Lobby bar
• Bezprostredná blízkosť mestskej letnej i krytej plavárne 
•  Bezplatné parkovanie

Synergia zariadení v Púchove
Ponúkame Vám kombinácie služieb a ubytovania
v rámci zariadení v Púchove s celkovou kapacitou
viac ako 342 lôžok.
Možnosť zabezpečenia dopravy medzi jednotlivými zariadeniami



Stravovanie  a ubytovanie
coffee break

 základný
  balíček 
     od 45 € 
      osoba / noc



Živá hudba Fitness Wellness
Slovenská Koliba



Sports & Training Centre    „Miesto pre Váš kongres...“



Technické vybavenie kongresových priestorov:

- Ozvučenie – bezdrôtové mikrofóny, audio technika
- Dataprojekcia 
- Premietacie plátno
- Flipchart, �xy 
- Wi� 
- Kancelárske služby
- Denné svetlo (kongresová sála I, II, priestor II (VIP))

Kongresová sála         Kino    Školské   Banket     U-sedenie  Plocha
Kongresová sála I     100     50            50         29      104 m2
Kongresová sála II      40       24            20              20          40 m2

Športová hala             Kino   Školské   Banket     U-sedenie  Plocha
Priestor I          1400    -                 -         -      1700 m2
Priestor II                50         -             -            -        140 m2

Kongresová kapacita sTC:

sTC ARÉNA / Viacúčelová hala vhodná na konferencie

Ubytovanie: 
- Celková kapacita:  94 lôžok

Sports & Training Centre
je unikátny komplex služieb pre �remné skupiny a športové tímy 
s poskytovaním teambuildingových, relaxačných a diagnostických 
služieb.

• Ubytovanie pre skupiny (športové a �remné), kapacita: 94 lôžok
• Konferenčné priestory s kapacitou 100 miest
• Wellness -  infra, fínska, parná sauna, vírivka, hydroterapia
•  Masáže (lymfatická, klasická, re�exná)
• Rehabilitácie s profesionálnym fyzioterapeutom 
     – kryoterapia hilterapia, ultrazvuk, elektroliečba, magnetoterapia,  
        rebox, rázová vlna a iné
• Fitness
• Tenisové dvorce – indoor, outdoor
• Tanečné sály
• Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m (halový futbal, hádzaná, �orbal, nohejbal)
• Telocvične pre bojové športy, stolný tenis, funkčné tréningy, iné
• sTC ARÉNA – viacúčelová športová hala s hracou plochou 40 x 20 m
•  Stolný futbal
•  Teambuildingové aktivity, eventy
• BAR ARÉNA – športové prenosy na LED obrazovke o rozmere 6 x 6 m
    

Synergia zariadení v Púchove
Ponúkame Vám kombinácie služieb a ubytovania
v rámci zariadení v Púchove s celkovou kapacitou
viac ako 342 lôžok.
Možnosť zabezpečenia dopravy medzi jednotlivými zariadeniami

Priamo v  zariadení  ponúkame:



Stravovanie  a ubytovanie



sTC ARÉNA
Kolektívne športy Kongres

Antukové dvorce a tenisová hala Multifunkčné ihrisko

1400 miest kino sedenie



Fitness Wellness
Rehabilitačné centrum sTC



    HORSKÝ  HOTEL INOVEC ***   „Miesto pre Váš kongres...“



Technické vybavenie kongresových priestorov:
- Klimatizácia
- Dataprojekcia 
- Premietacie plátno
- Flipchart, �xy 
- Wi� 
- Kancelárske služby
- Denné svetlo 

Kongresová sála         Kino    Školské   Banket     U-sedenie  Plocha
Kongresová sála I+II   80     50             -         40        91 m2
Kongresová sála I      35       20             -              18          42 m2
Kongresová sála II     35       20             -              18          49 m2

Kongresová kapacita hotela:

HOTEL INOVEC ***  
sa nachádza v Považskom Inovci v stredisku Bezovec vo výške 
748 m n. m., ubytovanie v príjemnom a tichom prostredí.  Je ideálnym 
miestom na trávenie predlženého víkendu, zimnej alebo letnej 
dovolenky.

- Ubytovanie s kapacitou 92 lôžok 
   (vrátane apartmánových viliek a prísteliek)

- Konferenčné priestory s kapacitou 80 miest
-  Terasa s možnosťou grilovania
- Wellness - 11m bazén s protiprúdom, fínska sauna, infra sauna, 
    vírivka, tepidárium, masérske  služby, solárium
- Relax - squashový kurt, stolný tenis, elektronické šípky, kroket, 
    horské bicykle, areál na kolektívne športy:  futbal, nohejbal, volejbal
- Geocaching a paintball, �remné hry
- Lyžiarske vleky so zasnežovaním, vzdialené iba 150 m od hotela
- Bezplatné parkovanie

Ubytovanie:  Celková kapacita: 92 lôžok

Priamo v hoteli ponúkame:



Stravovanie  a ubytovanie
coffee break

 základný
  balíček 
     od 51 € 
      osoba / noc



alexandra wellness hotel ***   „Miesto pre Váš kongres...“



Technické vybavenie kongresových priestorov:
- Kongresové priestory s kapacitou 152 miest, možnosť rozdelenia
   na 2 samostatné sály
- Dataprojekcia, ozvučenie bezdrôtové mikrofóny, audio technika
- Premietacie plátno, �ipchart, �xy, laserové ukazovátko
- Klimatizácia
- Wi�
- Kancelárske služby
- Denné svetlo
-  Možnosť zatemnenia

Kongresová sála            Kino    Školské  Banket   U-sedenie   I-sedenie  Plocha
Kongresová sála I+II    152    100            -           -          85      120 m2
Kongresová sála I          75        50           30           22           40       65 m2
Kongresová sála II          77        50           36           22               40          55 m2

Kongresová kapacita hotela :

Ubytovanie: 
- Celková kapacita:  156 lôžok

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL*** 
sa nachádza v krásnom a tichom horskom prostredí Jánskej doliny. 
Náš hotelový komplex je vďaka svojej polohe a svojmu vybaveniu 
predurčený pre organizovanie �remných akcií, kongresov a podujatí.

Priamo v hoteli ponúkame:
- Ubytovanie s kapacitou 156 lôžok  (141 lôžok + 15 lôžok v 2 chatkách)
- Konferenčné priestory s kapacitou 152 miest
- Služby profesionálnej gastronómie
- Bazén 25m
- Wellness 
-  Fitness centrum
- Bowling & biliard
- Multifunkčné ihrisko
- Požičovňa bicyklov
- Športová hala priamo v hoteli
- Ústretový a priateľský personál
- Možnosť tematických večierkov
- Nočný disco & cocktail bar
- Letná terasa 
- Altánok s kapacitou 70 miest
- Bezplatné parkovanie



ALEXANDRA HOTEL****
Wellness Fitness Bowling Disco



Stravovanie  a ubytovanie
coffee break

 základný
  balíček 
     od 55 € 
      osoba / noc







Obchod a marketing

Kontakty

Sports & Training Centre
Svätoplukova 1463 
020 01 Púchov
Slovenská Republika

tel.: +421 42 299 9000
tel.: +421 42 299 9001

recepcia@stcpu.sk
www.stcpu.sk

ALEXANDRA ŠPORT HOTEL ***
ul. 1.mája 899
020 01 Púchov
Slovenská Republika

tel.: +421 42 463 1451
tel.: +421 42 463 1452
fax: +421 42 465 3264

recepcia@alexandrasporthotel.sk
www.alexandrasporthotel.sk

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581
020 01 Púchov
Slovenská Republika

tel.: +421 42 4666 000
fax: +421 42 4666 002

recepcia@alexandrahotel.sk
www.alexandrahotel.sk

HOTEL  INOVEC ***
Nová Lehota 4
916 35
Slovenská Republika

tel.:       +421 33 7789 314
mobil: +421 905 755 907

rezervacie@hotelinovec.sk 
www.hotelinovec.sk

Smer Považská Bystrica

Smer žel. stanica/Dolné Kočkovce

Smer Zlín/ČR 

                                   Smer LR - Hunty �sh

Diaľničný privádzač
Smer ZA/BA 85km 137km

sTC ARÉNA

Mapa zariadení v Púchove

https://www.facebook.com
/alexandrahotel.sk/?fref=ts

https://www.facebook.com/Alexandra-Sport-Hotel
-180769005294721/?fref=ts

https://www.facebook.com
/HotelInovec/?fref=ts

https://www.facebook.com
/StcPuchov/?fref=ts

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL***
Jánska dolina 2901
032 03 Liptovský Ján
Slovenská Republika

tel.: +421 44 2901 000
mobil: +421 917 092 600

recepcia@alexandrawellnesshotel.sk
www.alexandrawellnesshotel.sk

https://www.facebook.com/awhotel.sk/?fref=ts

+421 42 2999 022
+421 42 4666 000
e-mail: marketing@alexandracomplex.sk

www.alexandracomplex.sk



www. alexandracomplex.sk


