ARCHITEKTÚRA REZIDENCIA
TEXT A FOTO DAMIAN JASNÁ
Jednoznačne obrovským benefitom pre hotel bude priestranné konferenčné
centrum. O rozlohe 1 650 m2 s ôsmimi samostatnými konferenčnými
miestnosťami a hlavnou sálou s kapacitou až pre 500 účastníkov uspokojí
požiadavky na organizáciu firemných a spoločenských akcií každého
charakteru.
Ďalšou čerešničkou na torte bude Executive Lounge pre majiteľov
apartmánov a ich hostí. Milovníci dobrého pivka si prídu na svoje
v Mikropivovare. Samozrejmosťou taktiež bude vinotéka so službami
someliéra, Coffee Shop, Lobby Bar s krbom a knižnicou či SkyBar s
výhľadom na Chopok.

DAMIAN JASNÁ HOTEL
RESORT & RESIDENCES
Rezidenčný poklad
v srdci Jasnej

Každý pozná najväčšie a najlepšie lyžiarske
stredisko na Slovensku - Jasná. Nie každý však
pozná jeho najkrajšie zákutia a skryté poklady.
Jedným z nich je aj malebné Vrbické pleso. Práve
pri ňom sa bude nachádzať unikátny resort Damian
Jasná priamo na úpätí Chopku, v srdci Jasnej.

Tento unikátny hotel sa bude pýšiť štedrou úžitkovou plochou
o rozmere 37 000 m2, rozprestierajúcou sa na ôsmich podlažiach,
pričom pokojné prostredie priestranného Spa & Wellness centra
ponúkne veľkorysých 1500 m2 na dvoch najvyšších podlažiach.
Hotel bude najlepšie komplexne vybaveným hotelom s celoročnou
ponukou rôznych služieb nielen pre dovolenkujúcich turistov, ale
tiež pre usporadúvanie spoločenských podujatí, svadieb, osláv,
pracovných meetingov a pod.

A

ko by podľa vás mala vyzerať ideálna lyžovačka? Obuť si lyže priamo v budove a
vyraziť na priľahlý svah. Po športovom výkone si vychutnať lahodné jedlo, zrelaxovať
sa v špičkovom spa & wellness centre a nechať sa rozmaznávať servisom na svetovej
úrovni. V Damian Jasná Hotel Resort & Residences sa vaše predstavy stanú skutočnosťou.
Kvalita a nadštandardné služby sú presne to, čo dostanete pri návšteve tohto jedinečného
hotela.
Vlastníctvo jedného z nadštandardne zariadených apartmánov v tomto veľkolepom rezorte
bude naozaj dobrou voľbou. Správcovská spoločnosť sa navyše postará o obsadzovanie
apartmánov a zabezpečí vám zaujímavé zisky a zhodnotenie vašej investície.
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Na nedočkavcov, ktorí túžia vlastniť časť jedinečnosti Damian Jasná Hotel Resort &
Residences, čakajú exkluzívne apartmány dokončené na kľúč v dvoch prevedeniach
Deluxe a Premium – s kompletne zariadenými interiérmi, vrátane sanity, spotrebičov
a všetkých doplnkov, pripravené na okamžité užívanie. Všetko v nadštandardnom
prevedení, s použitím najkvalitnejších materiálov. Tí najnáročnejší istotne ocenia
taliansky nábytok značky GERVASONI, dizajnové kúpeľne značky AGAPE či vlnené
koberce značky KYMO.
Vďaka kombinácii špičkovej architektúry z pera Mgr. Art. Michala Šištíka (autora
legendárneho hotela Tri studničky) a moderných interiérov od renomovaných
dizajnérov s využitím kvalitných tradičných materiálov majú apartmány Damian
autentickú horskú atmosféru, ktorá vám ponúkne inšpiratívny únik z každodenného
života.

Pre tých najnáročnejších klientov, ktorí
túžia vlastniť svoj luxusný apartmánový
byt na streche čaká kolekcia piatich
trojpodlažných penthousov na najvyššom
podlaží s vlastným wellness a vírivým
bazénom s rozlohami od 200 m2 do 600
m2 s jedinečným výhľadom na Chopok.
O kvalite použitých materiálov a prevedení
sa môžete prísť presvedčiť do vzorových
apartmánov v showroome v Jasnej, kde
sa môžete zoznámiť s prepracovaným
hotelovým programom a všetkými
výhodami vašej možnej investície do
projektu. Predaj projektu zabezpečuje
realitná kancelária RESIDENCE
z Liptovského Mikuláša. Viac informácií
nájdete na stránke projektu
www.damianjasna.sk
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