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Milí hostia, 

ďakujeme Vám, že ste sa aj v tomto čase rozhodli navštíviť nás. Vážime si, že aj týmto spôsobom 

vyjadrujete spolupatričnosť a podporu cestovnému ruchu. Aj napriek tomu, že súčasná situácia nám 

nedovoľuje osobnejší kontakt, snažíme sa urobiť všetko preto, aby ste si pobyt v Hoteli Lomnica užili, 

aj vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia. 

V tejto súvislosti Vás chceme informovať o súčasných prevádzkových nastaveniach v Hoteli Lomnica 

vychádzajúcich z aktuálnych COVID opatrení platných od 15. 10. 2020. 

 

STRAVOVANIE – stravovanie v hoteli je zabezpečené viacerými možnosťami: 

 

Kaviareň Mozart a reštaurácie Sissi a Franz Josef sme dočasne presunuli na prekrytú terasu 

Hotela Lomnica s vyhrievanými lampami.  

Raňajky sú podávané v čase od 8.00 do 11.00 hod. – na terase formou studeného taniera, 

pozostávajúce z Á la carte menu,  pečiva, sladkého pečiva, teplých a studených nápojov. 

Obed alebo večeru si môžete vychutnať vo forme Á la carte menu s konzumáciou na terase 

hotela alebo formou take away v čase od 12.00 do 21.00 hod. (posledná objednávka jedla je možná 

najneskôr o 20.45 hod.).  

V prípade záujmu môžete využiť aj náš room servis s ponukou teplých a studených 

alko/nealko nápojov. Prípadne si môžete objednať nárezový tanier, ktorý obsahuje mäsové, 

syrové a šunkové variácie, domáci chlebík a výber horčíc. Objedávanie je možné na klapke 

„516“. Room servis je Vám k dispozícii od 12.00 do 22.00 hod. (posledná objednávka je možná 

najneskôr o  21.45 hod.). 

Pokiaľ máte chuť vyskúšať štýl „street food“, pred Hotelom Lomnica nájdete prekryté 

námestie a WineCar s ponukou teplých a studených nápojov, FoodCar s „Hotel Van Menu“ 

jedál zostavených na mieru. 

Cigarový CLUB 80 – je možné využívať na fajčenie cigár, nie však na konzumáciu jedál 

a nápojov. Otváracie hodiny: od 12.00 do 22.00 hod. 

Herňa – máte možnosť využiť jej priestor na oddych a hru v maximálnom počte do 6 osôb. 

Otváracie hodiny: od 12.00 do 22.00 hod.  

 

WELLNESS 

Z dôvodu nových COVID opatrení je naše wellness centrum momentálne uzatvorené. 

Všetky wellness procedúry alebo ošetrenia sú však dostupné každý deň v čase  

od 9.00 do 21.00 hod. po telefonickej objednávke.  

Pre rezervácie, prosíme, kontaktujte wellness na telefónnom čísle 0908 297 707. 

 

 

Dúfame, že si pobyt v Hoteli Lomnica užijete aj napriek súčasným obmedzeniam.  

Pre akékoľvek dodatočné informácie sa neváhajte kedykoľvek obrátiť na recepciu hotela  

na klapke „500“. 


