V roku 2008 sa začala najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii Enciánu. Na dvoch poschodiach pribudla nová ubytovacia časť s priestrannými izbami. Na prízemí bola zrekonštruovaná
štýlová reštaurácia a dva luxusné salóniky.
V suteréne je nová vináreň. Obľúbená je letná terasa s výhľadom na jazierko. Pečať unikátnosti dala Enciánu akademická maliarka
Daniela Krajčová svojimi maľbami vyjadrujúcimi oslavu života.

Hotel ako umelecké dielo
V roku 1891, v čase keď kúpele Rajecké Teplice navštevovala cisárska rodina, rakúsko
– uhorská aristokracia, vojenskí hodnostári
a spoločenská smotánka, vyrástla uprostred
mesta prvá výletná reštaurácia Szász, ktorá
neskôr dostala meno Encián. Od začiatku bola
miestom stretávania sa návštevníkov kúpeľov,
tanečných večerov a centrom kultúrneho života.
Encián bol obľúbený i medzi umelcami.
Ľudmila Podjavorinská tu napísala báseň oslavujúcu Rajecké Teplice.
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Ubytovanie
Zrekonštruovaný hotel Encián je moderným
zariadením s nádychom histórie. Ponúka
ubytovanie v priestranných dvojposteľových
izbách od 30 do 60 m2 s celkovou kapacitou
26 hostí s možnosťou prísteliek. Ubytovanie je s raňajkami. Všetky izby majú vlastnú
kúpeľňu, TV, chladničku a pracovný kút. WIFI
je bezplatné v celom objekte. Hostia majú k
dispozícii bezplatné parkovisko, požičovňu bicyklov, zľavy do kúpeľných zariadení v okolí
a ďalšie služby.
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Reštaurácia
Na prízemí hotela je štýlová reštaurácia s barom a dva luxusné salóniky. Obľúbená je veľká
letná terasa s výhľadom na jazierko, altán
s grilom a pódium na tradičné hudobné popoludnia a pravidelné tanečné večery. Hotelová kuchyňa po celý deň pripravuje slovenské
a medzinárodné jedlá a sezónne špeciality.
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malom luxusnom salóniku. Miestnosti je možné kombinovať podľa potreby.
Salóny sú tiež krásnym miestom pre usporiadanie prezentácie Vašich firemných produktov.
Pri všetkých akciách zabezpečíme občerstvenie
podľa Vašich požiadaviek od coffee breaku cez
bufet až po kompletné servírované menu.
Výborná kuchyňa, príjemná obsluha a hlavne výnimočné priestory sú zárukou úspechu
Vášho firemného podujatia.

Školenia a firemné akcie
Hotel Encián ponúka atraktívne štýlové priestory pre školenia, semináre, prezentácie alebo
firemné stretnutia. Disponuje potrebným technickým vybavením. Veľký plazmový televízor,
DVD, CD, mobilný projektor, plátno, flipchart,
WIFI.
Podľa počtu účastníkov môžete Vašu akciu
usporiadať v priestoroch reštaurácie pre 30 až
70 osôb, v luxusnom salóne pre 12 až 30 osôb
a pre menšie podujatia do 12 osôb v uzavretom
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Svadby a oslavy
Hotel Encián je ideálnym miestom na usporiadanie svadby , rodinnej oslavy alebo stretnutia.
•
Malý luxusný salónik pre 12 hostí poskytuje súkromie na menšie oslavy, promócie
alebo rodinné stretnutia.
•
Salón s kapacitou do 28 hostí s krbom
a historickým nábytkom vytvára pocit luxusu
a je krásnym priestorom na menšie svadobné
hostiny a oslavy.
•
Pre svadby a oslavy od 30 do 60 hostí
slúži štýlová reštaurácia s barom.

Pri organizovaní svadobných hostín zabezpečujeme všetky potrebné služby v spolupráci s
našimi partnermi. Podľa požiadaviek zabezpečíme výzdobu, hudbu, slávnostné menu, tlač
vizitiek, pozvánok a poradenstvo. Pre mladomanželov je pripravená izba De Luxe grátis.
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Pozvánka do hotela Encián
Hotel Encián okrem pohodlného ubytovania,
výbornej kuchyne, štýlovej reštaurácie a príjemnej obsluhy ponúka svojim hosťom tiež
zábavu v podobe pravidelných víkendových
hudobných večerov, vystúpenia hudobných
skupín rôzneho žánru a sezónne podujatia.
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Adresa:
Osloboditeľov 89
013 13 Rajecké Teplice
recepcia:
+421 917 102 079
hotel:		
+421 915 492 726
+421 915 863 703
E – mail:
info@hotelencian.com		
www.hotelencian.sk
SPA life s.r.o., Osloboditeľov 90,

Rezervácia ubytovania:
++421 917 102 079
info@hotelencian.com
Rezervácia firemných podujatí:
++421 915 492 726
info@hotelencian.com
Rezervácia svadieb a osláv:
++421 915 492 726
info@hotelencian.com

