
 

 

 

 

 

 
LETO NA HOTELI ZOCHOVA CHATA****  
 
28. júna 2014 otvorí Hotel Zochova chata **** letnú sezónu na Garden party 
s grilovačkou a živou hudbou.  
Wellness v lone prírody, festival jogy, plávanie pre mamičky s deťmi, 
grilovačky v komforte 4* hotela, júlový týždeň v zamení levandule 
a predovšetkým únik z rozhorúčeného mesta do tieňov stromov - to všetko 
ponúka hotel  toto leto.  
 
Hotel Zochova chata sa nachádza len 34 km od Bratislavy v Malokarpatskej 
vinárskej oblasti. Je to jedna 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. 
Stačí vyraziť do prírody, požičať si na recepcii hotela palice na nordic walking, 
bicykel, zahrať si s priateľmi kroket alebo si len posedieť v tieni bukových lesov.   
 
Hotel ponúka počas leta zvýhodnené balíky na ubytovanie ako Cykloleto (balíček pre 
fanúšikov cyklistiky), Dámska jazda – pobyt spojený s wellness procedúrami,  či 
Senior pobyt, ktorý je určený pre starých rodičov s deťmi. 
 

Grilovačka v luxuse 
Leto sa už tradične spája s posedeniami s priateľmi pri dobrom víne, či pri grilovačke. 
Hotel Zochova chata poskytuje možnosť pre menšie i väčšie skupiny takúto 
grilovačku zažiť, a zároveň sa naučiť aj niečo nové.  
Počas pár hodín strávených  so šéfkuchárom Petrom Rupčíkom  si prípravu rôznych 
druhov mäsa nielen vyskúšate, ale sa naučíte všetko o rôznych technikách grilovania 
a flambovania, príprave dresingov, dipov, marinád a byliniek ku grilovaným 
pokrmom, alebo sa naučíte ako zostaviť grilovacie menu. 
 
Počas letných mesiacov sa bude grilovať na terase reštaurácie každú nedeľu v čase 
od 12:00 hod. Pre tých najmenších je k dispozícii aj detský kútik. 
 
Wellness v prírode  
Po aktívnom dni na zdravom vzduchu dobre padne relax v hotelovom Wellness & 
Spa. Vďaka jedinečnosti architektúry si výhľady do okolitej prírody môžete užiť nielen 
z hotelového 15-metrového  bazéna, ale aj zo sáun. 
Novinkou tohto leta je masáž Horská mäta – aromatická 75 minútová masáž 
s použitím špeciálneho prírodného oleja s vôňou horskej mäty. 
Od 1. júla 2014 do konca leta hotel ponúka každý utorok aj kurzy plávania pre 
mamičky s deťmi s profesionálnou inštruktorkou plávania a v soboty  cvičenia vo 
vode pre dospelých zamerané na posilnenie telesnej kondície. 
V termíne od 15. - 17. 8. 2014 sa v hoteli koná Festival jogy a relaxačnej hudby 
Slovakia 2014 – najväčšia a najlepšia jogová akcia v roku 2014 s Fredym Ayisim 
a jeho hosťami. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Týždeň  v znamení levandule  
Na začiatku leta okolie hotela krášlia záhony levandule a hotel sa rád podelí s touto 
aromatickou bylinkou aj so svojimi hosťami.  
V týždni od 14. 7. – 20. 7. 2014 bude na nich čakať levanduľový nápoj na privítanie, 
vrecúško sušenej levandule na dobrý spánok, špeciálne tematické menu  
inšpirované týmto kvetom, či aromatická masáž s levanduľovým olejom.  
Tento týždeň vyvrcholí Provensálskou nocou 19. 7. 2014 so živou hudbou 
a tematickým menu. 
 
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 Furmánskej 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. 
Hotelový komplex je postavený na princípoch feng šuej a v roku 2011 získal 
prestížne ocenenie Stavba roka.  
 
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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