
 

 

Manželstvo je beh na dlhé trate, vyštartujte z hotela 

MARATON 

Vitajte v Boutique hoteli MARATON**** 
 

Výnimočný deň -  jeden z najkrajších a najdôležitejších. Deň, ktorý si budete pamätať celý 

život. Deň, na ktorý sa nezabúda. 

 

                                          „ DEŇ  VAŠEJ  SVADBY“ 
 

Je pre nás cťou, že ste sa rozhodli osláviť  Váš vstup do manželstva  v našom hoteli. Atmosféra 

nášho hotela, vynikajúca kuchyňa, osobný prístup pracovníkov, ktorí splnia Vaše priania - to 

všetko v dokonalej harmónii prispeje k tomu, aby ste sa Vy aj Vaši hostia cítili u nás úžasne. 

 

Ponúkame Vám svoje skúsenosti a služby:      

 
- svadobné priestory prispôsobené na mieru podľa Vašich požiadaviek; 

- priestor na obrad; 

- parkovanie na chránenom parkovisku; 

- osobné privítanie ženícha  a nevesty na červenom koberci  sabrážovaním sektu;  

- výzdobu a prestieranie Vašej svadobnej miestnosti, dekorácie  a kvety podľa Vašich 

obľúbených farieb; 

- predsvadobný tanečný kurz ; 

- nepretržitý servis nášho skúseného tímu a starostlivosť počas celej svadobnej hostiny; 

- zľavu z ubytovania pre svadobných hostí;  

- organizácia svadobnej párty pre priateľov a známych; 

- iné služby podľa Vašich požiadaviek. 

                                                                                                Tešíme sa na Vás. 

Priestory : 

Boutique Hotel Maraton**** má viacero priestorových možností, v ktorých môžete osláviť Váš 

sobáš. 

-    Sála  Serenáda  (s balkónom a parketom)                   do 110  osôb 

-    Cafe - Restaurant                                                         do 70  osôb 

-    Salónik Intro                                                                do 25  osôb 

-    Salónik Rondo                                                             do 16  osôb 

-    Club  (s balkónom)                                                       do 10  osôb  

 

Usporiadanie stolov, výzdobu miestnosti a prestieranie prispôsobíme podľa Vašich požiada- 

viek s prihliadnutím na počet hostí a interiér jednotlivých miestností. 

     
Sála Serenáda                                                        Sála Serenáda 



 

 

 

 

 

Svadobná ponuka ubytovania: 

 
Štvorhviezdičkový Boutique Hotel Maraton ponúka 14 izieb a 2 apartmány. 

 

   
Mladomanželský apartmán                                      Izba 

                                                                                                                                                                                                                      

Ubytovanie pre mladomanželov a svadobných hostí: 
 

-   poskytnutie izby „zdarma“  už deň vopred od 16. hodiny až do ukončenia svadobnej hostiny 

    (manipulačná izba vhodná ako zázemie pre novomanželov v tesnej blízkosti svadobnej sály) 

-   50 % zľava pre novomanželov v jednospálňovom apartmáne s raňajkami podávanými aj na 

     izbe; 

-   ubytovanie svadobných hostí so zľavou podľa dohody s manažérom  

-   možnosť uskladnenia zákuskov, svadobnej torty deň vopred a deň po 

-   možnosť zabezpečenia opatrovateľky detí podľa dohody vopred, detský kútik;     

-   neskorý  odchod  do 15
00

 hod; 

-   pre mladomanželov máme pripravené prekvapenie; 

-   možnosť zakúpenia darčekového poukazu na ubytovanie, konzumáciu v hotelovej     

    reštaurácii alebo špeciálny balíček „Medový víkend v Hoteli Maraton“. 

    

Naši partneri: 
 

Svadobný fotograf:          Jozef Kadela, 0911 473 452 
                                          www.facebook.com/jozefkadelaphotographer 

Video:                               Marek Bernát, www.videopreteba.sk 

                                          www.facebook.com/videopreteba, info@videopreteba.sk 

Kvetinová výzdoba:          Tatiana Martišková , Decor, Mäsiarska 4, Košice, tel.: 0911933309 
                                          decor.art@azet.sk                                               
Vizážistka:                       Ing. Soňa Kuchtová , tel.: 0905 825 779 

                                          sona.kuchtova@stonline.sk 

DJ:          Legenda Tibor APA Egry,  tel.: 0903 424 433 

DJ:                                    Roland Grosoš, tel.: 0915 914 620 

Tanečný tréner:                Ing. Miroslav Lenárt, tel.: 0905 414 927  

 

Dohodnite si osobné stretnutie s manažérom hotela na tel. č. + 421 911 60 20 90   

alebo mailom na adrese restaurant@hotelmaraton.sk . 

Radi Vám ukážeme priestory hotela a veríme , že Vás naša ponuka osloví. 
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