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NAŠE SLUŽBY LOKÁCIA

Vytvorte spolu s nami event, ktorý bude nezabudnuteľný.

Ponuku vám pripravíme na základe vašich predstáv a doplníme 
ju o naše programové vychytávky. 

Pancha Skybar sa nachádza na 10. poschodí Holiday Inn
Žilina. 

Svojím umiestnením je tak najvyššie položeným eventovým 
priestorom v rámci Žiliny. Dychvyrážajúci výhľad na mesto a 
jeho okolie je prvým zážitok, ktorý ponúknete svojim hosťom.

Parkovanie pre hostí je buď v rámci parkovísk hotela
alebo v jeho okolí.

Čo Pancha ponúka?

Lokácia Dizajn Top koktejlový 
bar & catering

Eventové
služby

250 ľ.
Na státie

120 ľ.
Kaviarenské

sedenie

80 ľ.
Kaviarenské sedenie

s tanečným parketom



DIZAJN COCKTAIL BAR & CATERING

Doprajte svojim hosťom audiovizuálny zážitok. Priestorom
dominuje strop z 20tisíc plechoviek a ďalšie dizajnové prvky. 
Strop spolu s projekciami vytvára pre hostí plátno na ktoré sa 
oplatí pozerať.

V priestore hrá famózny zvuk VOID Accoustic na ktorom 
počas víkendových večerov pre verejnosť hrajú svoje sety 
DJ’s v rôznych žánroch ako house alebo R&B music.

Pre svojich hostí sa snaží Pancha Skybar zabezpečiť zážitok z 
každej strany a bar je toho súčasťou. Ponuka koktejlov je zos-
tavená tak, aby si tam každý z hostí našiel svoj obľúbený.

Pre váš event vám dokonca vytvoria váš koktejl, s brandom 
firmy alebo akcie. A ich práca za barom je show sama o sebe.

Reštaurácia ponúka menu inšpirované Áziou. Pre eventy s 
vyšším počtom hostí zabezpečuje catering Holiday Inn Žilina 
formou bufetového menu. 



EVENTOVÉ SLÚŽBY SLUŽBY HOLIDAY INN ŽILINA

O programovú zložku vášho eventu sa tiež veľmi radi po-
staráme. Navrhneme vám program na mieru a podľa vašich 
predstáv.
Od šarmantnej hostesky, ktorá vás bude vítať, až kapelu, DJ 
moderátora alebo rôzne zábavné show. Počas večera na všet-
ko dohliadneme.

Hotel disponuje 133 izbami s vysokým štandardom. Okrem 
konferenčných miestností poskytuje aj priestor na oddych
v ich wellness s masážami na objednávku. V spoločnej
spolupráci vytvárame full servis služby pre našich klientov. 



CENOVÁ PONUKA

Ku každej cenovej ponuke pristupujeme individuálne

Prenájom priestorov Pancha Skybar

 od 500 € - 1500 €

Suma závisí od termínu počas roka a celkového objemu služieb

Catering formou bufetov

 od 20 €/ osoba

Ubytovanie

 od 75 € / 2 lôžková izba s raňajkami

Ďalšie služby sa odvíjajú od zadania klienta



0908 326 672

hello@pancha.sk

Športová 2, 010 11 Žilina
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