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Leto

na Zochovej chate
Nájdete ho v srdci Malých Karpát,
len pár kilometrov od Bratislavy, vo
vinohradníckom kraji, obklopeného
lesmi a čistým vzduchom, v oáze
pokoja, kde si môžete vychutnať
wellness v prírode, letné koncerty či
sezónne gastronomické špeciality.
Známy Hotel Zochova chata ****
pripravil pre vás počas letnej sezóny
Viac info opäť bohatý program. Na čo všetko
www.hotelzochovachata.sk
sa môžete tešiť?
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Wellness v prírode

V okolí malého jazierka, ku ktorému máte prístup priamo z Wellness Spa centra, pribudli nové ležadlá, hojdacie kreslá,
závesné siete a záhradné posedenie. Saunovanie môžete spojiť s prechádzkami naboso po tráve alebo po reflexných
chodníčkoch s rôznymi povrchmi na obnovenie vitálnej funkcie chodidiel. K horúcim novinkám tohoročného leta patria aj
tzv. air masáže vonku pod holým nebom, masáže hlavy a šije, reflexné masáže a pílingy chodidiel či uvoľňujúce masáže
celého tela priamo na čerstvom vzduchu v jemnej tôni altánku. Vďaka jedinečnej architektúre hotela si upokojujúce výhľady
do okolitej prírody môžete vychutnávať nielen z hotelového 15-metrového bazéna, ale aj z každej zo štyroch sáun.

Príroda na tanieri

Na začiatku leta okolie Zochovej chaty krášlia záhony voňavej levandule a hotel sa s touto aromatickou bylinkou rád podelí aj so
svojimi hosťami. Levanduľové menu si na jedálenskej karte nájdete počas celého júla a vynikajúca domáca levanduľová limonáda
vám spríjemní posedenie na letných terasách. Ochutnať môžete aj iné zdravé čerstvé šťavy a ovocné či zeleninové smoothies.

VIETE, ŽE?

• Okolie Hotela Zochova chata je jednou z najstarších
turistických oblastí so sieťou zmapovaných
cyklistických a turistických chodníkov. Stačí vyraziť
do prírody, požičať si na recepcii hotela palice na
nordic walking, bicykel, zahrať si s priateľmi kroket
alebo si len tak posedieť v tieni bukových lesov.
Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam,
malému množstvu alergénov a čistému vzduchu
je hotel ideálnym miestom aj na klimatoterapiu
(klimatickú liečbu, ktorá využíva účinné faktory
klímy pri udržiavaní a podpore zdravia).
Hotelový komplex Zochova chata je postavený
na princípoch feng šuej a v roku 2011 získal
prestížne ocenenie Stavba roka.
Hotel je aj držiteľom Certifikátu výnimočnosti
od cestovateľského portálu TripAdvisor.
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PROVENSÁLSKA NOC

Termín: 11. júl

Zažite víkend v štýle francúzskeho vidieka, vychutnajte si jedinečný koncert šansoniérky Jany Gavačovej
v romantickej atmosfére na letnej terase reštaurácie. Šéfkuchár Peter Rupčík má pre vás pripravené
degustačné 4-chodové menu a hotelový someliér už chladí vybrané vína na dokonalé zladenie chutí.

TROPICKÁ NOC

Termín: 1. august

Táto letná wellness party bude
riadne horúca - a to bez ohľadu
na počasie! Krv v žilách vám
rozprúdi kubánska kapela
Team Cuba či známy DJ Hajtkovič.
Nebudú chýbať ani exotické
špeciality na grile, miešané
drinky či barmanská show.

CHUŤOVKY KATKY KOŠČOVEJ

Termín: 15. august

Čerešnička na torte v podobe komorného vystúpenia
Kataríny Koščovej - len ona, klavír a jej najväčšie hity.
Nebudú chýbať ani pesničky od Leonarda Cohena,
Diany Krall či Hany Hegerovej. Zážitok z romantického
letného večera pri sviečkach umocní degustačné
4-chodové menu šéfkuchára Petra Rupčíka, ktorý sa
inšpiroval názvami niektorých pesničiek tohto večera.

