
 

 

 
 

 
 
LETO V HOTELI ZOCHOVA CHATA****  
 
27. jún, 2016 Bratislava: Hotel Zochova chata **** v malebnom prostredí Malých 
Karpát len 34 kilometrov od Bratislavy ponúka toto leto, okrem príjemného 
oddychu od horúčavy veľkomesta, aj množstvo kultúrnych a gastronomických 
aktivít.  
V jednom z najatraktívnejších Wellness a Spa centier na Slovensku môžu 
hostia relaxovať v privátnej wellness záhrade s jazierkom a trávnikom, 
vyskúšať piknik alebo air masáže pod holým nebom či exkluzívnu privátnu 
vonkajšiu vírivku a barelovú saunu z cédrového dreva. 
 
Wellness a Spa  
Wellness & Spa centrum s rozlohou 1450 m2 je elegantne a citlivo vsadené do 
okolitej prírody. O oddych sa postará bazén s masážnymi vodnými tryskami a 
kamienkovým vodopádom s rozmermi 15 x 4 metre. Uvoľnenie tela aj mysle zaručí 
vírivka pre 12 osôb, kde môžu hostia popíjať šampanské alebo čerstvú limonádu. 
Návštevníkom Wellness & Spa centra je počas letnej sezóny k dispozícii aj vonkajšia 
privátna wellness záhrada s jazierkom. Je ideálna na opaľovanie, ale aj oddych pri 
dobrej knihe v tieni stromov na komfortných ležadlách alebo hojdacích sieťach.  
Čas v záhrade je možné stráviť aj rodinným alebo romantickým piknikom na deke. V 
ponuke sú piknikové koše s ovocím a inými dobrotami. Príjemne osviežia domáce 
limonády, zdravé čerstvé šťavy či smoothies.  
Letné saunovanie si môžu hostia spríjemniť pílingami na individuáne použitie a 
prechádzkami po tráve alebo reflexných chodníčkoch. 
O výnimočný zážitok sa postarajú antistresové masáže hlavy a šije, reflexné masáže 
chodidiel alebo aj celého tela priamo na čerstvom vzduchu v altánku.  
Tých, ktorí hľadajú diskrétnosť určite osloví vonkajšia barelová sauna zo vzácneho 
cédrového dreva s vírivkou na privátne využitie. 
 
5. - 7. august 2016 bude patriť milovníkom jogy. Už tradične sa v areáli hotela koná 
medzinárodný festival jogy a relaxačnej hudby Shantiloka 2016. 
13. augusta 2016  hotel organizuje pre ubytovaných hostí letnú wellness párty 
s DJ Hajtkovičom, Team Cuba a tanečnicami, barmanskou show a špecialitami na 
grile. 

 
Príroda na tanieri 
Na začiatku leta okolie hotela krášlia záhony levandule a hotel sa rád podelí s touto  
aromatickou bylinkou aj so svojimi hosťami. Levanduľové menu je v ponuke počas  
mesiacov jún a júl a vynikajúca domáca levanduľová limonáda alebo cocktail 
spríjemnia posedenie na letných terasách.  
Milovníci dobrého jedla a hudby by si 9. júla 2016 nemali nechať ujsť Provensálsku 
noc – koncert francúzskych šansónov v podaní talentovanej speváčky a herečky 
Jany Gavačovej spojený s degustačným menu šéfkuchára Petra Rupčíka.  
V romantickej atmosfére na letnej terase bude niesť aj koncert rockových balád 
dua Joe & Jane 30. júla 2016. 
Ak máte radi šumivé víno, príďte 27. augusta 2016 s partnerom alebo priateľmi na 
Sparkling night. 
 



 

 

 
 
 
 
Lahodné menu šéfkuchára bude dokonale zladené so šumivým vínom v jeho rôznych 
podobách. Večer spríjemní aj hudba v podaní finalistky Superstar 2015 Reky Balovej. 

 
Hotel Zochova chata **** ponúka počas leta aj zvýhodnené pobytové balíky spojené 
s wellness, balíček pre fanúšikov cyklistiky či balíček Dámska jazda so zaujímavými 
wellness procedúrami. 
Okolie hotela je jednou z najstarších turistických oblastí so sieťou zmapovaných 
cyklistických a turistických chodníkov. Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam, 
malému množstvu alergénov a čistému vzduchu je ideálnym miestom aj na 
klimatoterapiu (klimatickú liečbu, ktorá využíva účinné faktory klímy pri udržiavaní a 
podpore zdravia). 
 
 
O Hoteli Zochova chata****: 
Hotel Zochova chata**** prináša pohodlie a komfort priamo v  srdci prírody v 64 
elegantných izbách a luxusných apartmánoch, či  v exkluzívnom Wellness & Spa 
centre s 15-metrovým bazénom, 4 saunami s výhľadmi do prírody, tepidáriom, 
širokou ponukou masáží a procedúr a fitness centrom. 
Vyberané gastronomické špeciality si môžu hostia vychutnať v hotelovej reštaurácii, 
či blízkej Furmanskej krčme. Hotel má k dispozícii veľkorysé kongresové priestory 
a priamo v hotelovom areáli sa nachádza: kroketové ihrisko, viacúčelová trávnatá 
plocha s možnosťami zahrať si futbal, nohejbal, badminton, stolný tenis, šípky. 
Nájdete tu aj priestor na posedenie pri ohni a opekanie, požičovňu bicyklov či palíc 
nordic walking.  
História Zochovej chaty siaha do roku 1933 a po rozsiahlej rekonštrukcii bol Hotel 
Zochova chata ****  znovuotvorený v apríli 2011.  
Hotelový komplex je postavený na princípoch feng šuej a v roku 2011 získal 
prestížne ocenenie Stavba roka za progresívne riešenie architektonického diela. 
Podľa hodnotenia TREND TOP Reštaurácie a hotely 2016 sa Hotel Zochova chata 
****  umiestnil na 1. mieste v kategórii 4* hotelov na Slovensku.  Generálna riaditeľka 
Zuzana Zadňančinová bola zaradená aj medzi 10 najlepších hotelierov za rok 2015. 
Hotel je aj držiteľom Certifikátu výnimočnosti od cestovateľského portálu 
TripAdvisor®. 
 
Kontakt pre médiá: 
Renáta Sedminová  
E-mail: marketing@hzch.sk 
Mobile: 0917 900 806 
www.hotelzochovachata.sk 
Galéria fotografií: http://www.hotelzochovachata.sk/galeria 
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