HOTEL ZOCHOVA CHATA****
Základné informácie:
Adresa: Hotel Zochova chata ****
Piesok 4015/B7
900 01 Modra
Slovenská republika
GPS: 48° 22′ 54″ N, 17° 16′ 38″ E
Telefón - recepcia: +421 33 2633 300
Webstránka: www.hotelzochovachata.sk
Facebook: www.facebook.com/zochova.chata
Dátum otvorenia: 4. apríl 2011
Počet izieb/apartmánov: 64 izieb pre 150 hostí
 52 dvojlôžkových izieb
 2 trojlôžkové izby
 1 bezbariérová izba
 5 Zrubových apartmánov
 2 apartmány Komfort
 2 apartmány Deluxe
Check in: od 14.00 hod.
Check out: do 11.00 hod.
Počet miest v garáži: 35
Počet parkovacích miest pred budovou: 30
Reštaurácie/bary:
 Reštaurácia Zochova chata (kapacita 120 miest)
 Furmánska krčma (kapacita 120 osôb )
 Terasa pri Reštaurácii (kapacita 90 osôb)
 Terasa Panoráma (kapacita 60 osôb)
 Lobby Bar
Konferenčné miestnosti: 7 konferenčných miestností s denným svetlom, najväčšia
Karpatia pre podujatia do 200 osôb
 Vonkajší areál s trávnatou plochou o rozlohe 1200 m2 ideálny na svadby,
párty pod elegantným stanom alebo športové vyžitie na volejbalovom,
futbalovom, či kroketovom ihrisku.
Wellness & Spa centrum:
 Rozloha: cca 1000m2
 Otváracie hodiny: denne od 10:00-22:00 hod.
 Vybavenie: bazén (15x4 m), vírivka (4x4 m), sauny (fínska, infra sauna,
bylinková, parná), ochladzovací bazén, Kneippov kúpeľ, ľadopád, zážitkové
sprchy, tepidárium, 5 masážnych miestností, Fitness centrum (7x7m),
Telocvičňa
Cena za ubytovanie od: 129 Eur za noc v dvojposteľovej izbe s raňajkami
a vstupom do Wellness&Spa centra
Kontakt pre médiá: Renáta Sedminová
Mobil:+421 917 900 806
E-mail: sedminova@hzch.sk

V kolíske Karpát, v srdci prírody

Hotel Zochova chata s nachádza len 34 km od Bratislavy v malokarpatskej vinárskej
oblasti. Priamo v srdci prírody v Malých Karpatoch, v obkolesení majestátnych bukov
objavíte štýlový hotel s prvotriednymi službami a možnosťami, ktoré dokážu naplniť
aj tie najnáročnejšie priania.

Okolie a doplnkové služby
Priamo v hotelovom areáli sa nachádza: kroketové ihrisko, viacúčelová trávnatá
plocha s možnosťami zahrať si futbal, nohejbal, bedminton, stolný tenis, šípky.
Nájdete tu aj priestor na posedenie pri ohni a opekanie, požičovňu bicyklov, či palíc
nordic walking. Priľahlý lyžiarsky vlek je k dispozícii v zimných mesiacoch.
Okrem rozsiahlej siete turistických a cyklistických trás, ktoré vás prevedú krásami
chráneného územia, sa neďaleko hotela nachádza množstvo pamiatok a obľúbených
turistických centier. Za zmienku stoja najmä: hvezdáreň, rozhľadňa Homola, Hrad
Červený kameň, Zámok Smolenice, Jaskyňa Driny, Plavecký hrad, Hrad Ostrý
kameň, Malokarpatská vínna cesta, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Modranská
keramika, Slnečné jazerá, Aquapark, lyžiarske stredisko Pezinská Baba a mnohé
ďalšie.

História: spokojnosť s 80 ročnou tradíciou

Zochova chata začala poskytovať svoje služby 30. apríla 1933. Podnet na stavbu
dali členovia Klubu slovenských turistov. Chata dostala pomenovanie podľa
evanjelického kňaza, verejného činiteľa a politika Samuela Zocha, ktorý bol prvým
bratislavským županom po vzniku Československa.
Neskôr prešla pôvodná Zochova chata niekoľkými prestavbami a úpravami, z ktorých
posledná bola v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po privatizácii v roku
1990 sa do chaty investovalo minimálne. Dlhý čas tak zaostávala za súčasnou
úrovňou služieb a požiadaviek hostí.
Až po zmene majiteľa v roku 2007 prišlo k podstatnému obratu pri pohľade na
budúcnosť Zochovej chaty. Nový vlastník sa rozhodol pre zásadnú rekonštrukciu
objektu a jeho premenu na hotel poskytujúci široké spektrum služieb a
zodpovedajúci súčasným potrebám náročnej klientely.
Zrubová časť chaty sa zrekonštruovala podľa pôvodných plánov. Drevo sa doviezlo
až z ďalekého Fínska.
Zásadná rekonštrukcia umožnila v Zochovej chate vymeniť aj zastaranú
infraštruktúru a nahradiť ju kvalitnejším vybavením a zariadením. Moderná prístavba
zmenila turistickú chatu na štvorhviezdičkový hotel a podstatne rozšírila možnosti a
ponuku poskytovaných služieb. Nová časť Hotela Zochova chata**** v sebe veľmi
citlivo skĺbila architektonický štýl pôvodného objektu a čarokrásneho prírodného
prostredia, v ktorom sa nachádza.
Za tento prístup si vyslúžila aj prestížne ocenenie Stavba roka 2011.
V hoteli sú preferované čisto prírodné materiály najmä drevo, kameň a sklo - vo
vzájomnej harmónii s okolitým lesným prostredím. Hotel je vybudovaný v súlade
s princípmi feng-šuej.
Vkusné farebné kombinácie dotvárajú umelecké diela a motívy citujúce prírodu.

Ubytovanie: najkrajšiu uspávanku Vám zaspieva les

Kapacita: 64 izieb pre 150 hostí:
52 dvojlôžkových, 2 trojlôžkové, 1 bezbariérová, 5 zrubových apartmánov,
2 apartmány Komfort, 2 apartmány Deluxe
Okrem štýlových, moderných izieb je možnosť vybrať si ubytovanie aj v zrubovej
časti hotela, ktorá verne kopíruje pôvodnú Zochovu chatu, legendárny horský hotel z
prvej polovice minulého storočia.
Na výber sú aj priestranné dvojlôžkové apartmány alebo pre najnáročnejších hostí
apartmány Deluxe s dvoma dvojlôžkovými spálňami, spoločenskou miestnosťou a
dvoma kúpeľňami. Jedinečnú atmosféru dodáva apartmánu aj krb.
Pre imobilných hostí je pripravená špeciálne upravená bezbariérová izba spĺňajúca
najnáročnejšie kritéria vyplývajúce zo svetových štandardov.
Na izbe je k dispozícii:
 Jedinečný výhľad na Malé Karpaty
 Klimatizácia
 Kúrenie s individuálnou reguláciou
 Otvárateľné okná
 Vysokorýchlostný internet
 32“ – 40“ LCD TV prijímač s bohatou programovou ponukou
 Nadštandardné matrace a antialergické paplóny
 Minibar
 Trezor
 Sušič na vlasy
 Papuče a župan
 Kozmetický set
 Izbový servis
 Krb (v apartmánoch Deluxe)
 Prístelka (na požiadanie)
 Detská postieľka (na požiadanie)

Gastronómia: najchutnejšie varí čerstvý vzduch

Reštaurácia sa nachádza sa v zrubovej časti hotela a očarí nielen decentným štýlom
a vysokou úrovňou od prestierania až po obsluhu, ale aj grandióznymi steakami.
S kapacitou 120 miest dokáže pohostiť aj väčšie skupiny, alebo naopak, je možné
rozdeliť priestor posuvnými priečkami a vytvoriť tak decentné zákutia. V zimných
mesiacoch prispieva k útulnej atmosfére aj pukotanie ohňa v krbe.
Vynikajúci gastronomický tím vedený šéfkuchárom Petrom Rupčíkom je pripravený
uspokojiť aj tie najnáročnejšie chúťky. Na koncepte reštaurácie pracovala aj legenda
slovenskej gastronómie Igor Čehy. Jedálny lístok je zostavený s rešpektom k
jedinečnosti lokality, tradičnú slovenskú kuchyňu dopĺňajú domáce malokarpatské
vinohradnícke špeciality. Veľmi obľúbené sú sezónne ponuky, takže reštauráciu
zaplnia milovníci tradičnej vianočnej kapustnice, alebo valentínskeho menu plného
romantiky.
Vinotéka ponúka predovšetkým skvosty z domácej produkcie, ale svoje zastúpenie
majú aj niektoré významné oblasti sveta. Milovníci tohto ušľachtilého moku prídu na
svoje, či už pri osobných degustáciách alebo organizovaných ochutnávkach vín.
K hotelovej reštaurácii patrí aj letná terasa. Originálny priestor s flexibilným sedením
pre ďalších cca 90 hostí pozýva stráviť príjemné chvíle priamo pod starými bukmi.
Veľmi populárnymi sa stali letné grilovačky, varenie tradičného kotlíkového guláša či
live cooking.
Deti sa môžu dosýtosti vyšantiť na detskom ihrisku a pritom rodičom nezmiznú z očí.
K dispozícii je samozrejme aj detský kútik v interiéri a detská stolička.
Ako súčasť hotelového komplexu sa v bezprostrednej blízkosti hotela nachádza
štýlová drevená Furmanská krčma s čarovnou atmosférou rozprávkovej chalúpky.
Jedálny lístok zdobia tradičné špeciality slovenskej kuchyne a samozrejme vinotéka.
Je to ideálne miesto pre uzavretú spoločnosť či už rodinnú oslavu, ochutnávku vín,
alebo zahraničnú návštevu.

Konferencie: najlepšie výkony vyvoláva príroda

Kongresové centrum hotela je vybavené najmodernejšou audiovizuálnou technikou.
Kapacita najväčšej sály Karpatia je 200 účastníkov. Flexibilnými posuvnými stenami
je možné vytvoriť 2 samostatné miestnosti na rokovania a semináre aj pre nižší počet
prítomných. Okrem toho hotel disponuje ďalšími 5 rokovacími miestnosťami, všetky
sú klimatizované a s výhľadmi do okolitej prírody.

Exteriérové priestory
Nielen pre teambuildingové aktivity a firemné hry je priamo v areáli hotela k
dispozícii trávnatá plocha o rozlohe 1200 m2, ideálna je aj na párty alebo svadbu
pod holým nebom či pod elegantným stanom alebo športové vyžitie na volejbalovom,
futbalovom, či kroketovom ihrisku. Obľúbeným priestorom na firemné grilovačky a
rodinné oslavy je letná terasa pri reštaurácii. Poteší aj altánok s 380 V prípojkou pre
hudobný doprovod.

Wellness & Spa centrum: najzdravší relax je spokojnosť so sebou

Jedinečnú atmosféru Wellness&Spa centra s celkovou rozlohou takmer 1000 m2
umocňujú použité prírodné materiály a veľkolepé presklené plochy s výhľadom na
jazierko a okolitý les.
Vybavenie Wellness & Spa centra:
 Bazén (15x4 m)
 Vírivka (4x4 m)
 Saunovanie (Fínska sauna, Infra sauna, Bylinková sauna, Parná sauna)
 Ochladzovací bazén
 Kneippov kúpeľ
 Ľadopád
 Zážitkové sprchy
 Tepidárium
 Fitness centrum (7x7m)
 Telocvičňa
Harmóniu tela a duše by bolo ťažko dosiahnuť bez citlivých rúk kvalifikovaných
masérov a terapeutov. V ponuke je široké spektrum masáží (klasická masáž,
relaxačná masáž, športová masáž, masáž chrbát, krk ramená, aroma masáž,
reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž, masáž lávovými kameňmi, Medová
detoxikačná masáž, masáž pre tehotné, masáž chodidiel). Náročnejší klienti ocenia
telové a pleťové procedúry s kozmetikou THALGO a TERRAKÉ. Nechýbajú ani
pleťové procedúry určené pre páry, či atraktívne spa balíčky. Jedinečným prvkom je
drevená vaňa, určená predovšetkým pre luxusný párový kúpeľ.

Vedenie hotela
Zuzana Zadňančinová – riaditeľka

Už počas štúdia na vysokej škole so zameraním na
cestovný ruch a cudzie jazyky veľa cestovala a navštívila
množstvo krajín ako Veľká Británia, Amerika vrátane
Aljašky a Havajských ostrovov a absolvovala aj študijný
program arabčiny v exotickej Sýrii. Vyskúšala si prác
u čašníčky, barmanky, vedúcej stravovacej prevádzky,
recepčnej, ale časom ju to čoraz viac ťahalo k väčšej
zodpovednosti a organizácii prevádzok ako celku. Neskôr,
už na Slovensku, dostala možnosť pracovať v sieti
Holiday Inn Žilina na pozícii Event coordinator a následne
prešla na pozíciu zástupkyne riaditeľky. Bola aj súčasťou
opening teamu pre novovznikajúci Holiday Inn Trnava.
Pre Hotel Zochova chata**** začala pracovať už pár mesiacov pred jeho
otvorením ako obchodná riaditeľka, kde mala na starosti plánovanie stratégie
predaja a marketingovú a obchodnú politiku. Rok po otvorení hotela jej bola
navrhnutá pozícia výkonnej riaditeľky hotela.
Peter Rupčík – šéfkuchár
je šéfkuchárom Hotela Zochova chata**** od roku
2013. Predtým pracoval ako šéfkuchár reštaurácie
Diplomat na bratislavských Palisádach, či v hoteli
Divoká Voda v Čunove, kde varil slovenskému tímu
počas majstrovstiev Európy aj majstrovstiev sveta na
divokej vode. Robil aj v ďalších reštauráciách
a cateringových spoločnostiach a nejaký čas strávil
ako kuchár aj vo Francúzsku.
Jedálny lístok v hotelovej reštaurácii zostavil s
rešpektom k jedinečnosti tejto lokality, takže tradičnú
slovenskú dopĺňajú domáce malokarpatské
vinohradnícke špeciality.
„Mám rád kvalitné mäso a obľubujem prípravu steakov s rôznymi prílohami
a bylinkami, ktoré si pestujeme priamo v hotelovom areáli. Všade, kde je to možné
rád využívam aj lokálne suroviny, či výrobky z našej vlastnej údiarne.“

