


Sloviti Grand Hotel Rogaška, ki je svoje prve imenitne obiskovalce sprejel že v sredini 19. stoletja, 
se ponaša z edinstveno Kristalno dvorano, ki že od vsega začetka navdušuje in je sinonim za prestiž. 

Kristalna dvorana je priljubljen prostor za organizacijo različnih pomembnih prireditev, poslovnih dogodkov 
in srečanj s pogostitvami. V njej si tradicija in odličnost podata roke. 

Poleg izvrstne kulinarike priznanega kuharskega mojstra Toma jo odlikujejo tudi odlična akustika, 
lesketajoči se ročno izdelani kristalni lestenci iz Steklarne Rogaška in zbirka slik avstrijskega umetnika 

Schröterja iz leta 1912. Hotel, zgrajen v čudovitem klasicističnem slogu, stoji v samem srcu Zdraviliškega parka 
s skrbno negovanimi cvetličnimi nasadi.  Grand Hotel Rogaška je lahko dostopen, od Ljubljane ali Zagreba 

oddaljen le dobro uro vožnje.

Kristalna dvorana



Vabimo vas, da nam zaupate organizacijo kongresa, dogodka 
ali srečanja za vaše poslovne partnerje, sodelavce in prijatelje. 
Poskrbeli bomo za vse, od načrtovanja do izvedbe. Glede na 
vaše želje bomo postregli s kosilom ali večerjo, pripravili tople 
in hladne predjedi ter postregli izbrano pijačo. Poskrbeli bomo 
za glasbo, in če boste želeli, predlagali tudi dodaten program 
za sprostitev in popestritev vaše zabave.

V Grand Hotelu Rogaška so poleg Kristalne dvorane na voljo 
še izjemna Glasbena dvorana z zasebnim barom ter elegantnim 
preddverjem ter dve manjši delovni sejni sobi. Z različnimi 
postavitvami notranje in tehnične opreme je mogoče prostore 
prilagajati zahtevam vašega dogodka.

Zaupajte nam organizacijo 
vašega dogodka.
Imamo dolgoletne izkušnje in 
zagotavljamo odlično izvedbo.



Kako bomo pogostili 
vaše povabljene?

Nastanitev

Izvrstna kulinarika je naša zaveza.

Ponudimo lahko gala postreženo kosilo ali večerjo, hladen ali 
topli bife, prigrizke ali koktajl zabavo, ki vključujejo le najboljše 
lokalne sezonske sestavine, ki so oplemenitene s skrbno izbranimi 
zdravilnimi začimbami. Koncept pogostitve bomo prilagodili 
vašim pričakovanjem in vašim gostom. 

Najpomembneje je, da bomo ves čas z vami, od začetnega 
dogovarjanja, do praznovanja in vse do konca vašega dogodka.

Grand Hotel Rogaška****superior  ponuja nastanitev v standard in 
premium sobah. Na razpolago so suite, dvoposteljne in enoposteljne 
sobe. 

Vsem gostom hotela je na voljo brezplačen vstop v savne, fitnes 
in termalni bazen v Vis Vita Spa & Beauty centru ter v poletni 
sezoni na termalni kompleks Rogaška Riviera.

Kaj ponujamo?

•	 VELIČASTNO	KRISTALNO	DVORANO
       v kateri se odlično počuti skupina do 300 oseb.

•					IMENITNO	GLASBENO	DVORANO
      ki ponuja gostoljubje skupini do 200 oseb.

•	 DVE	MANJŠI	SEJNI	SOBI	za do 20 
       in do 50 oseb.

•	 TERASO	PRED	GRAND	HOTELOM	
						ROGAŠKA	IN	ZDRAVILIŠKI	PARK

•	 IZVRSTNE	LOKALNE	SEZONSKE	
						KULINARIČNE	DOBROTE	Z	
						ZDRAVILNO	NOTO	

•	 NASTANITEV	V	GRAND	HOTELU	
ROGAŠKA****Superior v standard in 

      premium sobah ter suitah. 
      Na razpolago je 194 sob.

•	 ORGANIZACIJO	GLASBE
      ambientalne ali za ples.

•	 ORGANIZACIJO	DODATNEGA	
						PROGRAMA po vaših željah in 
      pričakovanjih.

•	 TEHNIČNO	PODPORO	DOGODKU

•	 SODOBNE	PROGRAME	RAZVAJANJA	
						IN	ZDRAVJA	v Vis Vita Spa & Beauty.

•	 SAVNE	IN	FITNES v Vis Vita Spa & Beauty.

•	 BAZEN	S	TERMALNO	VODO,	
			   ki sprošča in poživlja.

•	 V	POLETNI	SEZONI	TERMALNI	
						KOMPLEKS	ROGAŠKA	RIVIERA
					 z zunanjimi in notranjimi bazeni na 1.700 m2. 

•	 PITJE	ZDRAVILNE	MINERALNE	VODE	
						Donat	Mg	neposredno iz izvira.

Nastanitev v prijetnem ambientu
z veličastno zgodovino.



Edinstven ambient Kristalne dvorane, eleganca Glasbene dvorane 
in naša zaveza odličnosti omogočata izvedbo dogodkov na najvišji 
ravni.  

Z različnimi postavitvami je mogoče prostor prilagoditi zahtevam 
vašega dogodka, ki ga bomo obogatili z vrhunsko kulinariko in 
številnimi dodatnimi možnostmi, ki jih ponuja Grand Hotel Rogaška 
z okolico.

Poskrbeli bomo za vse vaše želje. 

Izbira je vaša, nudimo:
•	 DNEVNI	KONFERENČNI	PAKET

•	 POLDNEVNI	KONFERENČNI	PAKET

•	 NAMESTITVENI	KONFERENČNI	PAKET

Zaveza odličnosti in gostoljubju.

POSTAVITEV	/
PROSTOR GLEDALIŠČE AMFITEATER BANKET BANKET	S	

PLESIŠČEM ŠOLSKA RIBJA	KOST U-POSTAVITEV KONFERENCA

KRISTALNA	
DVORANA 300 300 200 170 150 120 80 300

GLASBENA	
DVORANA 200 – 100 80 120 80 50 200

INTERMEZZO – – – – 35 – 20 50

BOARDROOM – – – – 20 – – 20

Odlikuje nas dolgoletna tradicija organizacije posebnih dogodkov, 
za katere pripravimo individualno zasnovo in vrhunske kulinarične 
mojstrovine. 

Dogodki, pripravljeni v Grand Hotelu Rogaška, pustijo močan vtis 
na povabljene. Presegajo pričakovanja, saj zanje skrbi usposobljena 
in izkušena ekipa strokovnjakov, ki skrbno svetuje, načrtuje in izvede 
dogodek.

Obljuba privlačnega ambienta, razvajanje 
z odlično kulinariko.

POSTAVITEV	
/	PROSTOR GLEDALIŠČE AMFITEATER BANKET BANKET	S	

PLESIŠČEM ŠOLSKA RIBJA	KOST U-POSTAVITEV KONFERENCA

KRISTALNA	
DVORANA 300 300 200 170 150 120 80 300

GLASBENA	
DVORANA 200 – 100 80 120 80 50 200

Kongresi in poslovna srečanja Dogodki, gala večerje in plesi



Navdihujoča lepota edinstvenega ambienta in brezhibnost storitev 
sta razlog, zakaj je Kristalna dvorana ena najbolj priljubljenih 
lokacij za poroke v Sloveniji.

V Rogaški Slatini lahko poteka ves poročni dan, od sprejema, 
civilnega obreda v imenitnem parku ali pod arkadami Grand Hotela, 
cerkvenega obreda v romantični Anini kapeli in poročnega slavja 
v imenitni Kristalni dvorani ter vse do zaključka z nočitvijo v 
izbranih sobah Grand Hotela Rogaška.

Skrbno bomo prisluhnili vsem vašim željam in poskrbeli za 
glasbeno spremljavo med obredom, poiskali najlepše kotičke za 
fotografiranje para, pripravili nepozabno cvetlično dekoracijo, 
razvajali goste z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in pričarali 
nepozabno poročno dekoracijo miz v čudovitem ambientu 
Kristalne dvorane.

Poskrbeli bomo za nepozaben dan 
vajinih najlepših sanj.

Poroke 

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja
in vam pripravili ponudbo.

T: +386 (0)3 811 2000
E: info@rogaska-resort.com
W: www.rogaska-resort.com

Vas zanima še kaj?



Grand Hotel Rogaška****Superior

SLKI d.o.o., Zdraviliški trg 11,
SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija

T: +386 (0)3 811 2000
E: info@rogaska-resort.com
W: www.rogaska-resort.com


