
SVADBA V HUMNE 



Ak ste sa rozhodli spojiť
svoje životy a hľadáte 
jedinečné miesto pre Váš 
svadobný deň, 
to pravé miesto pre 
splnenie Vašich prianí, 
v krásnej prírode 
Turčianskej záhradky, 
je  SNOWLAND 

Valčianska dolina.



Spoločné zážitky – jedinečné spomienky
kolobežky, bicykle, korčule, kolieskové skialp lyže, lukostreľba, 
člnkovanie, terénne buginy, golf, paint ball, atrakcie pre deti, ...
Požičovňa športového vybavenia – FATRA SKI.sk



Prečo u nás ...

o Jedinečná poloha pohoria Malej Fatry s mnohými možnosťami 
aktívneho oddychu. 

o Už viac ako 10 ročné skúsenosti s organizovaním svadieb

o Svadby na kľúč

o Exkluzívny svadobný catering, koktail  a candy bar 

o Široký výber nápojov za výhodné „svadobné“ ceny 

o Vlastný svadobný inventár a dekorácie  za výhodné ceny

o Ubytovanie pre všetkých hostí s dostatkom parkovacích miest

o Svadobný obrad  Vám vieme pripraviť v „Klietke lásky“ na brehu  
jazera, v štýlovom amfiteátri alebo na zelenej lúke.

o Overení partneri – DJ, starejší,  živá hudba, foto a video, kvetinárka , 
balóny, babysitting, cukrovinky, vizážistka , doprava ...

o Výhodné cenové balíky šité na mieru

o Svadobný darček od nás – dva celosezónne skipasy



Svadobný darček, 
dva celosezónne skipasy v hodnote 380€

Voucher môžete použiť nadchádzajúcu alebo budúcu sezónu



Tajomstvo úspechu je profesionálny a 
empatický personál

Môžete sa spoľahnúť na náš 
svadobný tím, ktorý má 
dlhoročné skúsenosti.

Postaráme sa, aby Vaša 
udalosť prebehla hladko a 
odbremeníme Vás od starostí 
a stresov. Individuálny 
prístup a kompletný servis je 
samozrejmosťou.

Príprave venujeme dostatok 
času a pozornosti. 

Vieme, že repríza už nie je 
možná...



Vašu hostinu vám pripravíme v štýlovo zariadenej
REŠTAURÁCII HUMNO

s otvoreným krbom a barovým pultom s kapacitou max.124 miest 
a priestrannou vonkajšou terasou pre príjemné letné posedenie... 

Základná cena prenájmu 500€ 

"Prenájom 0€ - v prípade že ALKO a 
NEALKO nápoje odoberiete výhradne od 
nás, prenájom priestorov vám 
neúčtujeme."

POZOR!!! A naviac vám na celú spotrebu 
nápojov môžeme prideliť zľavu až do 
výšky 30%!

Výzdoba  od 500 Výzdoba  od 500€ 
môže zahŕňať: 

exteriérovú výzdobu, výzdoba vstupu pre 
uvítaciu ceremóniu, vstupná kvetinová 
brána, látkové dekorácie, osvetlenie 
exteriéru

interiérovú výzdobu, svadobné doplnky a 
dekorácie stien  podľa výberu

romantické nasvietenie LED svetlami a 
sviečkami

zasadací poriadok, menovky, svadobné 
menu

základné slávnostné prestieranie

Predbežný rozpočet s možnými zľavami 
vám radi vypracujeme pri  osobnom 
stretnutí  a obhliadke priestorov.
Pri kompletných  realizáciách 
poskytujeme zvýhodnené balíkové ceny.





alebo  v  HUNT BAR & RESTAURANT
od januára v novom šate s kapacitou 90 miest   

Základná cena prenájmu 500€ 

"Prenájom 0€ - v prípade že ALKO a 
NEALKO nápoje odoberiete výhradne od 
nás, prenájom priestorov vám 
neúčtujeme."

POZOR!!! A naviac vám na celú spotrebu 
nápojov môžeme prideliť zľavu až do 
výšky 30%!

Výzdoba  od 500€ môže zahŕňať: 

exteriérovú výzdobu, výzdoba vstupu pre 
uvítaciu ceremóniu, vstupná kvetinová 
brána, látkové dekorácie, osvetlenie 
exteriéru

interiérovú výzdobu, svadobné doplnky a 
dekorácie stien  podľa výberu

romantické nasvietenie LED svetlami a 
sviečkami

zasadací poriadok, menovky, svadobné 
menu

základné slávnostné prestieranie

Predbežný rozpočet s možnými zľavami 
vám radi vypracujeme pri  osobnom 
stretnutí  a obhliadke priestorov.
Pri kompletných  realizáciách 
poskytujeme zvýhodnené balíkové ceny.





Štýlový SKI BAR

Súčasťou obidvoch reštaurácií 
môže byť aj štýlový SKI BAR 
s krbom, barovým pultom a 

s kapacitou 30 miest.

Bar Vám ponúka možnosť
príjemného posedenia pri 
dobrej kávičke, kvalitnom 
rume, alebo koňaku...

Základná cena prenájmu 200€ 



Plánujete svadbu pod stanom?
U nás ju budete mať za výhodných podmienok. 

Stan  11,6 x 20m /232m2/ pre cca 120 hostí

Základná cena prenájmu – 1 500€ 

(bežná  cena 2 500€)

Látkové podhľady – 1 000€
(bežná cena 1 440€) 

Okrúhle stoly, chiavary stoličky a 
kompletný svadobný inventár za 
špeciálne ceny.

Predbežný rozpočet s možnými zľavami vám 
radi vypracujeme pri  osobnom stretnutí  a 
obhliadke priestorov.

Pri kompletných realizáciách 
poskytujeme zvýhodnené balíkové ceny.



Svadba v stane
svadobný inventár a dekorácie 

môžete mať od nás za výhodné ceny



Svadba v penziónoch  Pod  Pivnicou  a  Perún  
Ak plánujete menšiu svadbu, ponúkame vám možnosť prenajať si naše 
penzióny na jeden alebo dva dni a všetko potrebné si môžete zabezpečiť sami. 
Samozrejme vám vieme svadobný pobyt naplánovať a zorganizovať na kľúč. 
Prenájom zahŕňa  priestory interiéru a exteriéru vrátane ubytovania  a dvoch 
čašníkov počas svadobného dňa. Penzión pod Pivnicou  max. kapacita 37 os. 

Cena prenájmu – 1 000€/1 deň, 1 600€/2 dni



Penzión PERÚN 
Prenájom zahŕňa  priestory interiéru a exteriéru vrátane 
ubytovania a dvoch čašníkov počas svadobného dňa. Max. kapacita 40 
os. 

Cena prenájmu – 1 000€/1 deň, 1 600€/2 dni 



Svadobný obrad na lúke,
alebo v „Klietke lásky“ na brehu  jazera.                                     



Svadobný inventár a dekorácie
vyberať môžete z rozsiahleho depozitu, 

napr. aj  jedinečný „Piano BAR“



Svadobné menu 
pre vás pripravuje tím šéfkuchára 

Jána Palenčára
Dobrú chuť.



Mini koktail pred obradom – Welcome Drink



Svadobné menu vám pripravíme 
z čerstvých a kvalitných surovín od 35€

Napríklad svadobné menu 45,- € môže zahŕňať:
Svadobný  mini koktail – ktorý otvára svadobnú hostinu v exteriéri 
(môže nahrádzať svadobné predjedlo) Široký výber exkluzívnych 
chuťoviek, kvalitného vína a sektov. Prekvapte svadobných hostí 
netradičným privítaním, ktoré uvoľní atmosféru. 

Polievka a hlavné jedlo 

Dezert - výnimočná bodka za svadobným menu pripravená 
špičkovými cukrármi 

Teplý bufet  a Studený bufet -

- široká ponuka rôznych druhov mäsitých a bezmäsitých jedál, 
niekoľko druhov príloh pozostávajúcich nielen z tradičných 
slovenských, ale aj z množstva čerstvých šalátov syrov a pochutín

Uprednostňujeme výnimočné slovenské výrobky – kávu od lokálnych 
pražiarov, skvelú slovenskú medovinu i cenami ovenčené vína, kozie 
a ovčie syry. 

Kvalita našich produktov je postavená na kvalitných vstupoch. 

Vybraté jedlá môžeme pripraviť ako bezlepkové, alebo bezlaktózové.



Grilovaný zubáč

na masle s cuketovým gratinom, 
kôprovou omáčkou a rukolovým 

pestom

Pečená šunka 

glazovaná medom a cesnakom



Sladký bufet – Candy bar

Zážitkom večera bude iste 

široký výber efektne 
vystavených a 
prepracovaných dezertov s 
výnimočnou chuťou.      
Prekvapte svojich svadobných 
hostí a namiesto bežných 
koláčov im ponúknite 
nezabudnuteľné dezerty 
pripravené našimi cukrármi.                                                                          
Garantujeme, že na Vaše sladké 
„pohladenie“ nikdy nezabudnú.

Candy Bar 8,- € na osobu 



Nápoje za špeciálne „svadobné“ ceny
S prihliadnutím na rozsah objednaných služieb vám ponúkame špeciálne ceny 

na alko a nealko nápoje, s možnou zľavou  až do 30%!!!

Vyberať môžete zo širokej ponuky nápojov bez námahy s nákupom, dovozom a 
odvozom ...





Ubytovanie
pre vás a vašich hostí zabezpečíme v rámci strediska v 

uvedených prevádzkach 

Penzión pod Pivnicou** - počet lôžok 37 z toho 19 pevných lôžok

****************************************

Penzión Perún ** - počet lôžok 40 z toho 26 pevných lôžok

****************************************

Hostel u Yetiho  - počet lôžok 70 z toho 38 pevných lôžok

****************************************

SKI CHATA - počet lôžok 14 z toho 11 pevných lôžok

****************************************

CELKOVÁ  KAPACITA  – 161 osôb



Doplnkové služby
Ak sa neviete zorientovať v širokej ponuke doplnkových svadobných služieb, 

alebo ste zaneprázdnení, radi Vám ponúkneme rokmi overených dodávateľov. 

Bar servis - miešané nápoje 
svetovej úrovne na mieru podľa 
Vašich chutí – od 200€

Svadobný fotograf – od 350€

Video kameraman – od 550€

Foto búda – od 300€

DJ, Starejší, ľudová hudba, 
funky... – od 200€

Čepčenie nevesty – folklórny  
súbor – od 150€

Vizáž nevesty – od 25€

Kvetinová výzdoba – dohoda

Opatrovanie detí – od 5€/hod

Doprava –koč s tátošmi, 
helikoptéra, veterány, 
športiaky, naša Audi A8 Long
- od 150€

Ohňostroje – od 500€

Ale vyvrcholením programu 
bude zaručene tá najlepšia 
pyromuzikálna šou akú ste si 
mohli priať – od 3 000€



Vaša svadba u nás
Či už vyznávate aktívny životný štýl, alebo je 
vaším snom mať svadbu v lone prírody, 
Snowland  Valčianska dolina spĺňa všetky 
predpoklady aby vaše očakávania a túžby boli 
naplnené.

S dôverou sa na nás môžete obrátiť a dohodnúť
si obhliadku priestorov  a úvodnú konzultáciu. 

Svadobné stretnutie trvá približne 1 hodinu.

Aby sme sa vám mohli plne venovať, svoju 
návštevu si prosím dohodnite min. 24 hod. 
vopred.

Tešíme sa na vás.

www.snowland.sk snowland@snowland.sk  

0903 11 22 11


