
Promenade,	  zábava	  a	  život	  v	  mestskom	  štýle	  ponúka	  jedinečnú	  lokalitu	  v	  
centre	  krajského	  mesta	  s	  tichom	  prostredia	  vidieka	  a	  vďaka	  komplexnému	  
riešeniu	  a	  ponúkaným	  službám	  aj	  ten	  najmenší	  jednoizbový	  byt	  dáva	  pocit	  
luxusného	  rodinného	  domu!	  
	  
Najlepšia	  adresa	  na	  Považí	  sa	  nachádza	  v	  samom	  centre	  krajského	  mesta	  
Trenčín,	  strategicky	  umiestnená	  medzi	  dvoma	  cestnými	  mostami	  cez	  rieku	  
Váh	  na	  sídlisku	  Noviny.	  	  	  
	  

-‐ renomovaní	  architekti	  Beňuška	  a	  Topinka	  navrhli	  dispozície	  bytov	  podľa	  
západných	  štandardov,	  ktoré	  si	  bude	  môcť	  ďalej	  každý	  klient	  
prispôsobiť	  svojim	  predstavám	  v	  spolupráci	  s	  vybraným	  interiérovým	  
architektom.	  www.hosscorp.sk	  

-‐ garážové	  státia	  a	  parkovanie	  v	  nadlimitnom	  počte.	  
-‐ komplexný	  športový	  a	  plážový	  areál	  vrátane	  9-‐jamkového	  golfového	  

ihriska	  je	  súčasťou	  projektu.	  www.hosssportcenter.sk	  
-‐ 81	  sport	  bar	  &	  restaurant,	  príjemné	  posedenie	  v	  originálnom	  štýle	  

Pilsner	  Urquell	  dopĺňa	  klubovú	  atmosféru,	  ktoré	  využijete	  každo	  denne	  
či	  na	  posedenie	  v	  rodinnom	  kruhu,	  s	  priateľmi	  alebo	  oslavu!	  Detské	  
ihrisko	  súčasťou	  terasy.	  www.81sportbar.sk	  

-‐ wellness	  centrum	  s	  bazénom,	  detským	  bazénom,	  saunovým	  svetom,	  
masážami	  a	  študiami	  na	  cvičenie	  súčasťou	  projektu.	  

-‐ bezpečnosť	  na	  prvom	  mieste,	  celý	  areál	  monitorovaný	  kamerovým	  
systémom	  24/7.	  

-‐ menej	  ako	  5min.	  pešo	  materská	  škôlka,	  ďalšie	  školky	  a	  základné	  školy	  
do	  10min.	  

-‐ len	  5min.	  pešo	  od	  krajskej	  fakultnej	  nemocnice	  a	  lekárňe	  s	  
pohotovosťou	  

-‐ menej	  ako	  5min.	  pešo	  stacionár	  pre	  dôchodcov	  
-‐ len	  7min.	  pešo	  administratívne	  centrum	  krajského	  mesta	  a	  10min.	  pešo	  

do	  samotného	  historického	  a	  kultúrneho	  centra	  mesta	  Trenčín	  
-‐ výhľad	  na	  rieku	  a	  dominantu	  mesta	  Trenčiansky	  hrad	  
-‐ menej	  než	  1min.	  jazdy	  autom	  cez	  nový	  most	  Vás	  privedie	  na	  ďialnicu	  

D1	  Bratislava	  -‐	  Košice	  
-‐ menej	  ako	  5min.	  jazdy	  autom	  do	  najväčšieho	  nákupného	  centra	  OC	  

Laugaricio	  a	  Tesco	  24hod.	  
	  

	  
Jeden	  z	  najlepších	  hokejistov	  nielen	  súčasnosti,	  ale	  určite	  aj	  histórie	  
slovenského	  hokeja	  Marián	  Hossa	  sa	  rozhodol	  prostredníctvom	  svojej	  
spoločnosti	  	  HOSS	  CORP,	  a.s.	  zainvestovať	  do	  tohto	  komplexu	  služieb,	  športu,	  
rekreácie	  a	  bývania,	  aby	  sa	  pokúsil	  vytvoriť	  jedinečnú	  adresu	  pre	  život	  
mladých	  i	  tých	  skôr	  narodených	  v	  prevedení	  ako	  to	  on	  sám	  dobre	  pozná	  zo	  



svojho	  pôsobenia	  v	  Severnej	  Amerike.	  Týmto	  projektom	  by	  rád	  prispel	  svojou	  
časťou	  k	  zveľaďovaniu	  mesta,	  a	  Promenade	  bude	  po	  jeho	  dobudovaní	  veľmi	  
príjemným	  prostredím	  na	  adekvátnej	  úrovni	  pre	  nadštandarný	  život	  v	  centre	  
krajského	  mesta,	  organizáciu	  rôznych	  podujatí	  a	  trávenie	  času	  rodín	  i	  
jednotlivcov	  z	  blízkeho	  aj	  vzdialenejšieho	  okolia.	  
	  
Promenade	  
HOSS	  Sport	  Center	  (športový	  areál)	  a	  Promenade	  (pozemok	  pre	  realitný	  
development)	  vytvoria	  jeden	  celok,	  ktorý	  by	  sa	  mal	  stať	  po	  jeho	  dobudovaní	  
jedinečnou	  adresou	  na	  celom	  Považí	  pre	  zábavu	  a	  život	  v	  mestskom	  štýle	  v	  
centre	  krajského	  mesta	  Trenčín.	  V	  lukratívnej	  lokalite	  umiestnený	  strategicky	  
medzi	  dvoma	  mostami,	  v	  tesnej	  blízkosti	  kultúrneho	  i	  administratívneho	  
centra	  mesta	  a	  taktiež	  fakultnej	  nemocnice	  má	  tento	  projekt	  všetky	  
predispozície	  na	  úspech!	  Sekundárnym	  cieľom	  je	  pozdvihnutie	  úrovne	  kvality	  
života	  v	  meste	  a	  tak	  prinavrátiť	  nášmu	  mestu	  punc	  Perly	  Považia!	  
	  
HOSS	  Sport	  Center	  
Táto	  investícia	  v	  hodnote	  cez	  jeden	  milión	  euro	  obsahuje	  komplexnú	  
rekonštrukciu	  a	  prebudovanie	  areálu	  tenisových	  dvorcov	  na	  multifunkčné	  
ihriská	  s	  umelým	  povrchom	  a	  vybudovanie	  adekvátneho	  zázemia	  vrátane	  šatní	  
a	  81	  sport	  baru	  a	  reštaurácie.	  HOSS	  Sport	  Center	  Vám	  ponúka	  investíciu	  do	  
seba	  a	  Vašej	  rodiny	  v	  príjemnom	  prostredí.	  Zdravý	  životný	  štýl	  neprispieva	  len	  
k	  rodinnej	  pohode,	  ale	  aj	  k	  lepšej	  firme!	  Tešíme	  sa	  na	  Vás!	  Viac	  na	  
www.hosssportcenter.sk	  alebo	  facebooku.	  
	  
Golf	  &	  Beach	  
Získaním	  a	  zveľadením	  priľahlého	  záplavového	  územia	  na	  druhej	  strane	  
hrádze	  v	  tesnom	  susedstve	  Promenade	  a	  HOSS	  Sport	  Center	  plánujeme	  
vylepšiť	  a	  rozšíriť	  možnosti	  rekreácie	  a	  športu	  pre	  občanov	  i	  návštevníkov	  
nášho	  mesta.	  Tento	  projekt	  zelenej	  oázy	  obsahuje	  vybudovanie	  9-‐jamkovej	  
golfovej	  akadémie	  a	  plážového	  areálu,	  ktorý	  bude	  obsahovať	  piknikové	  miesta,	  
detské	  ihrisko,	  ihrisko	  pre	  plážový	  volejbal	  a	  futbal,	  kyslíkovú	  dráhu,	  ihrisko	  
pre	  petang	  a	  viac…	  
	  
	  
V	  prípade	  záujmu	  o	  podrobnejšie	  informácie	  si	  dohodnite	  osobné	  stretnutie	  
priamo	  na	  mieste	  celého	  projektu	  a	  presvedčte	  sa	  na	  vlastné	  oči	  o	  
výnimočnosti	  dannej	  lokality	  i	  zámeru.	  
Kontakt:	  E	  info@hosscorp.sk	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  


