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Še ena ura do začetka
dogodka in vsi so pripravljeni.
Vključno z mano.

Member
of
Verkehrsbüro
Group

Dovolite nam, da poskrbimo za
načrtovanje vašega dogodka –
ničesar ne prepuščajte naključju.
Kakšne dogodke imate najraje? Verjetno tiste, na katerih se vse dobro
izide – od programa do storitve in lokacije. Po svojih najboljših močeh
se trudimo, da izpolnimo vse posebne zahteve, pri tem pa na prvo
mesto postavljamo vaše počutje in skrbimo, da vaš dogodek gladko
poteka. Ekipa predanih strokovnjakov je vedno pri roki, da vam nudi
nasvete in podporo pri načrtovanju in izvedbi dogodka ter poskrbi, da
izkoristite prednosti naših izkušenj. Vsi vemo, da so lahko seminarji,

srečanja in konference vse prevečkrat nekoristni, če niso ustrezno organizirani do zadnje podrobnosti. Popolno vzdušje in lokacija
Austria Trend Hotela ter najsodobnejša oprema in visok nivo storitev
so zagotovilo za uspešno organiziran dogodek. Vse, kar morate storiti
je, da se osredotočite na vam najpomembnejše naloge in preostanek
načrtovanja dogodka prepustite nam. Dovolite, da med pripravami
skrbimo za vaše goste in zagotovimo nadaljnjo podporo.
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Razkošje
brez meja.
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Iščete hotel v Ljubljani, ki vam bo ponujal vse to? Našli ste ga. Austria
Trend Hotel Ljubljana spada v najvišji luksuzni razred. Uživajte v mednarodnem vzdušju in občutku ekskluzivnosti na vsakem koraku. Bivajte
v eni izmed najprostornejših in najudobnejših sob v Ljubljani ter uporabljajte hotelske storitve, ki izpolnijo vse želje. In samo v nekaj minutah
ste z javnim prevozom v mestnem središču in starem mestnem jedru
z vsemi znamenitostmi.
Morgenstund’ – slasten zajtrk, ki je pravi užitek.
V Austria Trend Hotelu Ljubljana boste že navsezgodaj polni hvale.
Naš tradicionalni zajtrk z imenom Morgenstund‘ vam ponuja odlično
izbiro regionalnih dobrot za vse okuse in želje, vključno z dietnimi.

Nova obzorja okusa.
Hotelska restavracija Marco Polo vas bo popeljala na luksuzno
svetovno popotovanje. Prefinjene jedi naših kuharskih mojstrov
vas bodo očarale.
Čas za užitek.
Naša restavracija z lastno vinoteko vas bo razvajala z vrhunskimi
jedmi à la carte in z dobrotami slow fooda.
Veličasten zaključek dneva.
Sproščeno vzdušje v našem Lobby baru je idealno, da v njem ob
kozarčku žlahtnega vina zaključite večer.

BREZPLAČNI WLAN
v vseh sobah!

214 sob, vključno z 12 apartmaji
Naših 214 sob je zasnovanih tako, da ustvarjajo občutek prostornosti in
udobja, gostom pa nudijo ambient sodobne in preproste elegance. Vsaka
soba ima pogled na mesto ali gore, TV z ravnim zaslonom, klimatsko
napravo, mini bar, sef in brezplačen dostop do omrežja WLAN. Gostom,
ki bivajo v naših Executive sobah ali apartmajih, nudimo tudi brezplačen
prevoz do središča Ljubljane in dostop do Sense Wellness Cluba.
96 Deluxe sob
30 m2, zakonska postelja ali dve ločeni postelji, kad ali tuš in pogled
na gore in/ali mesto.
92 Executive sob
40 m2, ločen spalni del, zakonska postelja ali dve ločeni postelji,
raztegljiv kavč, kad in pogled na gore in/ali mesto; te sobe so v
5., 6., 7. in 8. nadstropju.

10 apartmajev
57 m2, dve spalnici, dve zakonski postelji, dve kopalnici, kad; apartmaji
so v 9. nadstropju in imajo pogled na gore in/ali mesto.
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2 predsedniška apartmaja
160 m2, sestavljena sta iz treh delov: spalnice z zakonsko posteljo,
savno in jacuzzijem, dnevne sobe in sobe, namenjene sestankom.
»Upgrade« (iz Deluxe sobe)
»Upgrade« v sobo Executive z doplačilom 19,00 € na sobo na noč ali v
apartma z doplačilom 149,00 € na sobo na noč. Vključene so naslednje
storitve: darilni bon za pijačo dobrodošlice, brezplačna brezalkoholna
pijača v mini baru, čokoladica za lepše sanje, kozmetični izdelki ADO,
kopalni plašč in copatki, zgodnja prijava od 10. ure dalje in pozna
odjava od 15. ure dalje (glede na razpoložljivost), 2-urni brezplačni v
stop v savno v Sense Wellness Clubu.

Sezite po
zvezdah.
Najboljše zamisli in pogovori se razvijejo v
kreativnem okolju. Austria Trend Hotel
Ljubljana ponuja odlične pogoje za ustvarjalnost. Imena naših konferenčnih dvoran,
poimenovana po ozvezdjih, namigujejo na
neskončnost prostora in idej. Na voljo vam je
enajst konferenčnih dvoran za najrazličnejše
dogodke.

Zmogljivosti
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(Janus+Horus+Kronos)
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Cene najema dvoran
Ubiquitus (Janus+Horus+Kronos)
Janus
Horus / Kronos /  Andromeda / Cassiopea
Orion / Centaurus
Aquila / Vinotheque
Suite 905 / Suite 912

1.490,710,390,290,210,240,-

2.720,1.340,690,540,440,490,-
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Cena za poldnevni najem
Cena za celodnevni najem

Kulin
a
v kor rika
a
s čas ku
om

Konferenčni paket
Austria Trend

Konferenčni paket
Austria Trend PLUS

Najem dvorane in standardne tehnične opreme
Brezalkoholna pijača v konferenčni dvorani
Jutranji in / ali popoldanski odmor za kavo
Sezonsko poslovno kosilo / večerja

Kava in čaj za dobrodošlico pred začetkom dogodka
Neomejena količina brezalkoholnih pijač v glavni konferenčni dvorani
Neomejena količina pijače pri kosilu ali večerji
(brezalkoholna pijača, kava, čaj)

Poldnevni konferenčni paket
Na osebo

Celodnevni konferenčni paket
Na osebo

Poldnevni konferenčni paket PLUS
Na osebo

Celodnevni konferenčni paket PLUS
Na osebo

€

€

€

€

49,-

59,-

KONFERENČNI PAKET AUSTRIA TREND vključuje najem
konferenčne dvorane po vaši izbiri od 8.00 do 19.00, od 8.00 do
12.30 ali od 13.00 do 19.00, projektor in platno, 1 tablo za pripenjanje,
1 tablo z listi, brezplačno omrežje WLAN, beležko, kemični svinčnik in
čokoladico za vsakega udeleženca, 1–2 brezalkoholni pijači na osebo
v konferenčni dvorani, jutranji in / ali popoldanski odmor za kavo s
sadjem in prigrizki, sezonsko poslovno kosilo ali večerjo, ki vključuje
1 brezalkoholno pijačo na osebo.

59,-

69,-

Cene so na osebo in dan, z najmanj 10 udeleženci.

Sledimo aktualnim trendom v prehrani in v tem pogledu za Vas prilagajamo naš jedilnik. Brez doplačila, saj so
cene že vključene v naših pavšalih za seminarje, konference in kongrese. Kulinarika v koraku s časom.
Energija za telo
Naša ponudba obsega živila, ki dajejo energijo, in tako
v njej najdete naprimer polnozrnate izdelke, oreščke za
prigrizek in zdrav müsli. Pri solatah za zdravo energijo
skrbijo semena vitalnega pomena kot naprimer bučna,
lanena in sončnična.

Čista glava za jasne misli
Pitje tekočine prav tako izboljšuje koncentracijo.
Poleg običajnih svežih napitkov odslej ponujamo
tudi ingverjev čaj in vodo z okusom sadja ali zelišč.

Hrana za možgane izboljšuje umske sposobnosti
Sadje in zelenjava izboljšujeta koncentracijo. Zato v
odmorih poleg kave postrežemo tudi sadje, jogurtove
napitke ter sadne in zelenjavne smutije.

Veganska kuhinja ustvarja raznolikost
Tako med odmorom za kavo kot pri kosilu
in večerji ponujamo vegetarijanske in tudi
veganske jedi.
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Kulin
a
v kor rika
a
s čas ku
om

•
•
•
•

smuti ali jogurtov napitek
polnozrnati izdelek
veganski prigrizek
ingverjev čaj

Odmori za kavo
Odmor za kavo udeležencem zagotavlja dodatno energijo, da lažje
obdržijo zbranost med dogodkom. Za vas smo pripravili:

Odmor za kavo
s smutiji

Osnovni odmor za
kavo s prigrizki

Odmor za kavo
Ljubljana

Kava in mlekoG / izbor čajev / naravna in mineralna voda / izbor treh sadnih smutijev

Kava in mlekoG / izbor čajev / naravna in mineralna voda / izbor dveh sadnih sokov / francoski
rogljički in mini pecivo iz listnatega testa ACGH

Kava in mlekoG / izbor čajev / naravna in mineralna voda / izbor dveh sadnih sokov /  francoski
rogljički in mini pecivo iz listnatega testa ACGH /
sveže narezano sadje

6,-

Na osebo

€

Odmor za kavo
Austria Trend
Kava in mlekoG / izbor čajev / naravna in mineralna voda / izbor dveh sadnih sokov /  francoski
rogljički in mini pecivo iz listnatega testa ACGH /
3 slani prigrizki treh okusov / narezano sveže
sadje

7,-

Na osebo

€

Celoten opis vseh alergenov je na zadnji strani.

5,-

Na osebo

€

6,-

Na osebo

€

Sprejem Emona

Sprejem Royal

Mini kruhki s kraškim pršutom in olivnim
namazom AG / ajdovi kanapeji z lososom in
drobnjakovim kremnim sirom ACDG / brusketa
s paradižniki, zelenjavo na žaru in baziliko A /
domači Sacher minjoni ACGH, sveže narezano
sadje

Grisini s panceto A / mala solata iz vrtne
zelenjave z gorčicoM / quiche s kozjim sirom in
bučkami ACG / ražnjiči s sardinami in češnjevimi paradižniki D / crème brûlée z malinovo
omako CG / domači Sacher minjoni ACGH /
sveže narezano sadje

7,-

9,-

Na osebo

Na osebo

€

€
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Pijača

Brezalkoholne pijače
Navadna voda 			
Mineralna voda 			
Navadna voda 			
Mineralna voda 			
Voda Evian 			
Ledeni čaj 			
Coca Cola/Zero, Fanta, Cocta 			
Bitter Lemon, Tonic 			
Red Bull 			
Sokovi različnih okusov 			
Svež pomarančni sok			
Svež pomarančni sok 			
Sveža limonada 			

Pivo
0,25 l 
0,25 l 
0,75 l 
0,75 l 
0,50 l 
0,20 l 
0,25 l 
0,25 l 
0,25 l 
0,20 l 
0,10 l 
0,20 l 
0,20 l 

2,60
2,60
3,60
3,60
3,60
2,60
2,90
2,90
3,60
3,10
2,00
4,00
3,00

Brezalkoholno pivo A 			
Radler A 			
Union v steklenici A 			
Laško v steklenici A 			
Laško, točeno A 			
Laško, točeno A 			
Heineken v steklenici A 			
Heineken, točeno A 			
Heineken, točeno A 			
Guinness A			

0,50 l 
0,50 l 
0,33 l 
0,33 l 
0,30 l 
0,50 l 
0,33 l 
0,25 l 
0,50 l 
0,50 l 

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,60
3,60
3,10
3,60
4,30

Topli napitki
Mali espresso 
1,60
Mali espresso z mlekom G1,60
Kava z mlekom ali smetano G 
1,80
Kapučino G 
1,80
Kava latte macchiato G 
2,10
Kakav G 
2,10
Kava za s seboj G 
2,10
Vroča čokolada ACG 
2,30
Izbor čajev 
2,60

Celoten opis vseh alergenov je na zadnji strani.
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Pogostitev
Glede na naravo vašega dogodka in število udeležencev lahko izbirate
med streženo, samopostrežno pogostitvijo ali stoječo pogostitvijo.
Pripravili smo nekaj predlogov jedilnikov, ki jih z veseljem prilagodimo
glede na Vaše želje.
Samopostrežno in stoječo pogostitev pripravljamo za minimalno
25 udeležencev.

Prigrizki
(za najmanj 25 oseb)
3 predjedi
3 glavne jedi
3 sladice

18,-

Na osebo

€

Hladni in topli
Streženi meni
samopostrežni meni (za najmanj 8 oseb)
(za najmanj 25 oseb)
3 predjedi
1 juha
3 glavne jedi
3 sladice

20,-

Na osebo

€

1 predjed
1 glavna jed s prilogo
(mesna ali vegetarijanska jed)
1 sladica

20,-

Na osebo

€
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Stoječi
prigrizki

Hladni in topli samo- Hladni in topli samopostrežni meni 1
postrežni meni 2

Ajdovi blini z mariniranim lososom
in zeliščnim kremnim sirom ACDG
Mocarela s češnjevim paradižnikom
in baziliko G
Hrustljavi grisini s panceto A
Mala solata iz vrtne zelenjave z gorčico M

Tanke rezine svinjske ribice
s tunino omako in kaprami DL
Ječmen
z bučnim oljem in čebulo A
Izbor svežih solat

Telečje kroglice
z naravno omako in šalotkami G
Krompirjev čips
z aromatičnim sirom s kmetije Pustotnik ACG
Začinjene piščančje perutničke
Jabolčna tortica s cimetom ACG
Čokoladni mousse z lešniki CGH
Narezano sveže sadje

18,-

Na osebo

€

Celoten opis vseh alergenov je na zadnji strani.

Zelenjavna juha z mešano zelenjavo LG
Peresniki s paradižnikom in baziliko L
Piščančja prsa z gobami in porom LG
Poširana bela riba
z olivami, kaprami in zelišči DL
Krompirjev pire G
Vrtna zelenjava G
Domača sadna tortica ACG
Crème caramel CG
Narezano sveže sadje

20,-

Na osebo

€

Kraški pršut
z olivami, vloženimi gobami in kumaricami
Domača perutninska pašteta G
Hobotnica in krompir z oljčnim oljem R
Popečena in marinirana zelenjava
Izbor svežih solat
Kremna juha iz zelenih špargljev LG
Krompirjevi njoki z lososom in žafranom AGD
Popečena in dušena govedina
s kraškim teranom in šalotkami LO
Piščančja rolada z jurčki L
Gratiniran krompir CG
Brokoli in cvetača s kajenskim poprom
Čokoladni mousse CGH
Domač jabolčni zavitek ACG
Vaniljeva krema CG
Sveže narezano sadje

25,-

Na osebo

€
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Streženi meni 1

Streženi meni 2

Krompirjeva juha s čemažem L
Popečena in dušena govedina s kraškim
teranom in šalotkami, polenta na žaru
z zelišči ACGLO
Domači jabolčni zavitek ACG

Hobotnica
z limonovim prelivom in solatnim barom R
Čičerikina juha z jurčki L
Piščančja prsa s hrustljavo kožo, rožmarinom
in limono, brokoli s krompirjem G
Panakota z gozdnimi sadeži G

20,-

Na osebo

€

25,-

Na osebo

€
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Celoten opis vseh alergenov je na zadnji strani.

Tehnična oprema
Odlično sodelujemo s tehničnimi strokovnjaki in tako vam na
dogodkih nudimo najsodobnejšo tehnično opremo in najboljšo
tehnično podporo. Če imate posebne zahteve, vam z veseljem
pripravimo ponudbo po meri.

Standardna tehnična oprema
v dvorani vključuje:
•
•
•
•
•

tehnično podporo ob začetku dogodka,
projektor in zaslon,
tablo z listi,
brezplačno omrežje WLAN,
predvajanje promocijskih spotov na vseh javnih površinah hotela

Dvorane Ubiquitus, Janus,
Kronos in Horus vključujejo tudi:
• konferenčno ozvočenje,
• tri mikrofone (dva fiksna in en prenosni),
• tehnično podporo na začetku dogodka.

Dodatna tehnična oprema
in storitve
Poldnevna tehnična podpora (do 4 ure) 
Celodnevna tehnična podpora (do 10 ur)
Prenosnik računalnik/dan

Dodatni fiksni mikrofon/dan
Dodatni prenosni mikrofon/dan
Plazma zaslon s stojalom/dan
Prenosno konferenčno ozvočenje z 2 mikrofonoma/dan
Prenosno govorno ozvočenje z 2 mikrofonoma/dan
Diskusni sistem z 20 mikrofoni/dan
Avdio snemanje
Do 4 ure
Do 10 ur 
Video snemanje – en snemalec
Do 4 ure 
Do 10 ur 
Tolmaška kabina s 50 sprejemniki (dva jezika)/dan
Dodatni sprejemnik/kos 
Tolmač (Slovenščina – tuji jezik)/osebo/uro 
Tolmač (tuji jezik – Slovenščin/osebo/uro 

€ 99,€ 219,€ 69,€ 19,€ 29,€ 149, € 149,€ 289,€ 589,€ 89,€ 169,€ 319,€ 639,€ 649,€ 3,€ 129,€ 149,-

Dodatne
konferenčne storitve
Parkiranje
Naš hotel ima 700 parkirnih mest v podzemni garaži z neposrednim
dostopom do kongresnega centra (6 €/dan), kakor tudi 20 parkirnih
mest pred hotelom (10 €/dan). Z našim tovornim dvigalom lahko prepeljemo težke predmete (tudi avtomobile) do konferenčnega centra.
Poleg tega organizatorjem konferenc med dogodkom nudimo dve
dodatni parkirni mesti pred hotelom. Na voljo je tudi tovorno dvigalo,
s katerim lahko vse težke predmete, vključno z avtomobili, pripeljemo
v dvorano.
Garderoba/hostese
Naše strokovno osebje bo z veseljem pomagalo udeležencem dogodka
in skrbelo za garderobo.
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ALERGENI
Črkovna koda ob jedeh označuje alergene, ki se lahko
pojavijo v njih.
14

A žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali
njihove hibridne sorte), in izdelki iz njih B raki in izdelki iz njih C jajca in
jajčni izdelki D ribe in ribji izdelki E arašidi in izdelki iz njih F soja in sojini
izdelki G mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo H oreški, kot so
mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski orehi,
pistacije, makadamije in orehi queensland ter izdelki iz njih L listna
zelena in izdelki iz nje M gorčica in izdelki iz nje N sezamova semena
in sezamovi izdelki O žveplov dioksid in sulfiti v koncentracijah, višjih
od 100 mg/kg ali 10 mg/l P volčji bob in izdelki iz njega R mehkužci in
izdelki iz njih

Če živilo vsebuje samo sestavino ali izdelek iz nje, morajo biti sestavine
jasno navedene v informacijah o živilu.
14 potencialnih alergenov mora biti navedenih v skladu z zakonskimi
določbami (Uredba EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o
živilih potrošnikom). Poleg teh 14 alergenov obstajajo tudi druge snovi,
ki lahko sprožijo alergije ali povzročijo intoleranco na hrano.
Upoštevajte, da kljub izredni pazljivosti naše jedi lahko vsebujejo druge
snovi, ki se uporabljajo v kuhinji med pripravo hrane (poleg sestavin,
navedenih v informacijah o živilu).

