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x-bionic® sphere

VÝNIMOČNOSŤ PROSTREDIA
Vstúpte s nami do sveta, v ktorom sa zdolávajú prekážky, lámu rekordy
a stretávajú tí najlepší.
x-bionic® sphere, unikátny multifunkčný komplex, s celkovou rozlohou
viac ako 1 000 000 m2 poskytuje profesionálne podmienky pre výkon
27 olympijských športov. V lete 2016 rezort získal štatút Slovenského
olympijského tréningového centra. Súčasťou areálu je jedno
z najmodernejších a najväčších olympijských jazdeckých centier,
moderné atletické stredisko, prvotriedny X-BIONIC® HOTEL
i špičkové kongresové priestory.
Ideálna poloha rezortu garantuje rýchlu dostupnosť z Bratislavy
(30 min.), Viedne (60 min.) aj Budapešti (120 min.) a prostredníctvom
ich medzinárodných letísk i z ďalších európskych metropol, prípadne
celého sveta.

x-bionic® sphere

Rozloha areálu
vyše 1 000 000 m2
282 izieb

vo vysokom štandarde
s možnostou ubytovania až pre

1 150 hostí

50 m
olympijský bazén

Wellness so 7 saunami
a vírivkami

a vodné atrakcie

Výber z viacerých

reštaurácií a barov
Ideálna poloha rezortu
Bratislava 25 km
Vieden 90 km
Budapešt 170 km
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Najmodernešie
jazdecké centrum v Európe

12 luxusných
strešných apartmánov

Tuli® Cinema
s kapacitou 112 miest

Tréningové možnosti

pre

27 olympijských športov
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MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ
ŠPORTOVÉ PODUJATIA
x-bionic®sphere organizuje viaceré medzinárodné a svetové podujatia,
od prestížnych jazdeckých a plaveckých pretekov až po globálne uznávané
atletické mítingy či majstrovstvá v triatlone. Každé jedno podujatie vyniká
svojou jedinečnou atmosférou, rôznorodosťou a exkluzívnym servisom,
ktorým x-bionic®sphere poskytuje svojim športovcom ako aj divákom
len to najlepšie zázemie.
V x-bionic® sphere sa uskutočnili Longines FEI Majstrovstvá sveta
vo vytrvalostnom jazdení, za účasti 133 jazdcov zo 45 krajín a piatich
kontinentov. Na štart nastúpil dubajský Sheikh Hamdan bin Mohamed
al Maktoum, ako aj svetový favorit Jaume Punti Dachs. Športová sezóna
pokračovala majstrovstvami sveta v strednom triatlone The Championship,
na ktorých sa zúčastnilo vyše 1000 triatlonistov vrátane medzinárodnej
špičky v tejto disciplíne. Počas triatlonu rezort navštívil dvojnásobný
olympijský víťaz Alistair Brownlee, viacnásobný majster sveta Sebastian
Kienle, ale aj bahrainský princ Sheikh Nasser. Na veľké potešenie športovej
verejnosti obnovila x-bionic® sphere po 6 rokoch legendárny atletický
míting P-T-S, na ktorom sa zúčastnili súčasné aj bývalé atletické esá ako
Alberto Juantorena či Sergej Bubka.
NAJVÝZNAMNEJŠIE SVETOVÉ PODUJATIA
◻
◻
◻
◻
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Longines FEI Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení
Majstrovstvá sveta v strednom triatlone
Pravda-Televízia-Slovnaft atletický míting
FEI Majstrovstvá Európy mladých jazdcov, juniorov a detí v skoku na koni

Úcast svetovej
športovej špicky
Jedinecná atmosféra
s exkluzívnym servisom

Najlepšie zázemie
pre športovcov
aj divákov

Olympijské
tréningové centrum
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X-BIONIC® HOTEL
Je tým pravým miestom pre organizáciu vášho podujatia. Nachádza sa
priamo v centre x-bionic® sphere, ktorý ponúka úplne nové možnosti v oblasti
organizácie odborných konferencií, seminárov, firemných večierkov
či banketov, teambuildingov alebo obchodných stretnutí.
Na jednom mieste vám ponúkame až 12 rôznych druhov kongresových
a konferenčných miestností s celkovou kapacitou 1 850 miest. Iba u nás
nájdete najväčšiu kongresovú sálu v regióne s kapacitou až 600 hostí
alebo kongresové foyer, ktoré prekračuje kapacitu 1 000 hostí.
Špičkové technické vybavenie a nadštandardné technické zázemie sú u nás
samozrejmosťou. K dispozícii je vám kvalifikovaný a odborný personál, ktorý
sa postará o hladký priebeh vášho podujatia a pohodlie vašich hostí. Vaša
spokojnosť je pre nás na prvom mieste. Navyše vám ponúkame pestrú škálu
doplnkových voľnočasových aktivít priamo v rezorte, vďaka ktorým sa vaše
podujatie stane nezabudnuteľným.
V rámci rezortného transfer servisu máme k dispozícii plne klimatizované
automobily značky Renault, sedany, vany a mikrobusy, podľa počtu ľudí
a batožiny. Pre náročnejších klientov ponúkame komfortnú prepravu
luxusnou limuzínou Mercedes Maybach s Wi-Fi pripojením. Spolupracujeme
aj s lodnými prepravnými spoločnosťami, vďaka ktorým ponúkame rýchlu
a pohodlnú́ prepravu po rieke Dunaj.
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KOMFORT A POHODLIE
Vyberte si ubytovanie v priestrannej JUNIOR SUITE s obývačkou alebo v DELUXE ROOM s dvoma oddelenými spálňami s možnosťou
ubytovania s výhľadom na Dunaj.

2
46 m
JUNIOR SUITE

2
46 m
DELUXE ROOM

Komfortné ubytovanie
na izbách až pre

štyri osoby

X-BIONIC® HOTEL ponúka prvotriedne ubytovanie v 282 izbách, ktoré
sú súčasťou x-bionic® private sphere a 12 luxusných apartmánov v rámci
x-bionic® strato sphere.
V x-bionic® private sphere ponúkame izby v niekoľkých kategóriách.
Všetky izby sú priestranné, vkusne zariadené a vybavené najnovšou
informačnou televíznou technológiou. Vďaka nej sa hostia včas dozvedia
všetko o plánovaných aktivitách a podujatiach prebiehajúcich v rezorte.
Môžete si vybrať z nasledujúcich ubytovacích možností:
◻ JUNIOR SUITES so spálňou a obývacou izbou vrátane balkóna
s možnosťou výhľadu na Dunaj pre náročnejších klientov
◻ DELUXE ROOMS pre 3 až 4 osoby s manželskou posteľou
alebo oddelenými lôžkami
◻ FAMILY ROOMS s dvomi oddelenými spálňami pre tri až štyri osoby
s terasou a bezprostredným vstupom do AdventureLand.

282 vkusne
zariadených izieb
JUNIOR SUITE

Každá izba je vybavená klimatizáciou a má k dispozícii bezplatné pripojenie
na Wi-Fi. Parkovanie je pre všetkych hotelových hostí zadarmo.

s výhladom na Dunaj

Family izby s terasou
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NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK
Spoznajte miesto, kde je spojenie luxusu a príjemnej atmosféry absolútnou
samozrejmosťou. Pobyt v x-bionic® strato sphere patrí k nezabudnuteľným
zážitkom.

x-bionic® strato sphere ponúka ubytovanie v najluxusnejších priestoroch v X-BIONIC® HOTEL. Priestranné strešné apartmány sú exkluzívne zariadené
a ich jedinečnú atmosféru dopĺňajú umelecké diela Gordany Glass. Dvanásť apartmánov je rozdelených do troch pavilónov a každý z nich poskytuje
dychberúci výhľad na západ slnka.

12 exkluzívnych
strešných aparmánov

VIP check-in recepcia
33 m
STUDIO SUITE
2
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66 m
ONE BEDROOM
SUITE
2

66 m
ONE BEDROOM
SUITE
2

24/7 služby komorníka
94 m
JACUZZI SUITE
2

Ranajky podávané v súkromí
prostredia apartmánov

◻ STUDIO SUITE so spálňou, šatníkom a kúpeľňou
◻ ONE BEDROOM SUITE so spálňou, a obývacou izbou, šatníkom
a kúpeľňou
◻ JACUZZI SUITE s 2 spálňami a obývacou izbou, so samostatnými
šatníkmi a kúpeľňami ku každej spálni, s terasou s rozlohou viac
ako 100 m2 a privátnou jacuzzi.
Ponúkame aj možnosť prenájmu celého podlažia, kde si môžete užívať
všetky prvotriedne služby v maximálnom súkromí.
V apartmánoch sú použité ušľachtilé materiály a luxusné zariadenie.
V posteliach značky Hästens sa budete cítiť ako v bavlnke. V rámci
x-bionic® strato sphere máte k dispozícii privátny, plne zásobený bar
spolu so salónikom a terasou, vybavené vonkajším a vnútorným
krbom, jedálenskú miestnosť, v ktorej si môžete vychutnať À la carte
raňajky pripravené našimi špecializovanými kuchármi.
Okrem toho vás pobytom bude sprevádzať vlastný komorník, ktorý vám
splní každé vaše prianie a urobí váš pobyt v x-bionic® strato sphere
nezabudnuteľným.
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AKTIVITY V X-BIONIC® SPHERE
x-bionic® sphere spája všetkých, ktorí milujú šport a aktívny životný štýl.
Svojich návštevníkov motivuje a inšpiruje k prekonávaniu vlastných
limitov. Vďaka jedinečnému vybaveniu pre výkon 27 olympijských športov
patrí x-bionic® sphere medzi najlepšie destinácie pre profesionálnych
i amatérskych športovcov.
V areáli rezortu nájdete gymnastickú halu, trojposchodovú posilňovňu
s rozlohou až 1 000 m2 alebo vonkajšie multifunkčné ihrisko AdventureLand.
Voľný čas môžete stráviť tiež prechádzkami, alebo behom v okolitej prírode.
V okolí vonkajšieho bazénu si môžete prenajať jedno z našich štyroch
beach-volejbalových ihrísk. V rezorte je možné využiť služby jazdeckej
školy Napoli alebo požičovňu bicyklov a kolobežiek.

Jazdecká škola
AdventureLand
vonkajšie multifunkcno-edukatívne

ihrisko pre deti
aj dospelých

Spickové vybavenie
Posilnovna
na 3 poschodiach

Posilňovňa s rozlohou 1 000 m2 a profesionálnym vybavením svetovej značky
Eleiko, Cybex a Technogym, je jedna z najpokročilejších a najlepšie
vybavených fitness centier na Slovensku. Je rozdelená na silovú a kardio
zónu a s možnosťou skupinových tréningov tak ponúka naozaj neobmedzené
možnosti pohybu pre každého. Súčasťou vybavenia posilovne je aj zostava
Pavigym, ktorá sa stala priekopníkom v oblasti funkčných podláh, stien
a celoprojektových riešení najnovších trendov v oblasti fitness.
Môžete prísť cvičiť sami, s trénerom alebo v skupine, náš tím x-bionic® power
sphere je tu pre vás.

Skupinové cvicenia
Beach-volejbalové
ihriská
15
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Je venovaný vrcholovým aj amatérskym športovcom a fanúšikom.
Projektovali sme ju s ohľadom na tréningové požiadavky atlétov,
profesionálnych tímov, športových klubov či škôl. Atletický ovál
s 8 dráhami, tréningový ovál so 4 dráhami, dráha s pieskovým
doskočiskom či stúpajúca/klesajúca dráha vynikajúca pre zvýšenie
rýchlosti pri tréningu splnia aj tie najvyššie očakávania. Vďaka
špičkovému vybaveniu poskytuje x-bionic® athletic sphere spoločne
s x-bionic® power sphere ideálny priestor pre väčšinu atletických
disciplín.

x-bionic® sphere

Kapacita až pre
5 000 divákov
Atletický ovál
v štandarde IAAF 8 dráh
Tréningový ovál
130 m dráha
s pieskovým doskociskom
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Objavte jedinečné gymnastické tréningové vybavenie pre profesionálov,
deti a mládež. x-bionic® gymnastic sphere je vybavená olympijským
zariadením značky SPIETH Gymnastics. Hala bola navrhnutá s ohľadom
na tréningové požiadavky profesionálnych športovcov. Jej kľúčovými
princípmi sú bezpečnosť, dynamika a maximálny športový výkon.

Bezpecnost,
dynamika, maximálny
športový výkon
Možnost

teambuildingových
aktivít
18
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7 druhov sáun
Je miestom pre obnovenie fyzických a psychických síl po náročnom dni.
Je to miesto relaxu a rozmaznávania. O váš absolútny komfort sa postarajú
certifikovaní SPA terapeuti. V x-bionic® wellness sphere nájdete mnoho
spôsobov, ako sa príjemne uvoľniť a načerpať novú energiu.
Široká ponuka procedúr a wellness atrakcií zahŕňa 7 druhov jedinečných
sáun spolu s vonkajším ochladzovacím bazénom, tepidárium, soľnú
jaskyňu, kneippov kúpeľ, 3 vírivky, turecký kúpeľ Hammam a veľa druhov
masáží a procedúr. Okrem tých klasických môžete vyskúšať exotické
thajské procedúry od skúsených thajských terapeutiek, ktoré sa svojím
umením postarajú o nezabudnuteľný zážitok.

Je to miesto pre maximálny športový výkon i vytúžený relax. K dispozícii
máme 50 m vonkajší olympijský bazén (v letnom období), 25 m vnútorný
bazén, prieplavový rekreačný bazén s rozmanitými vodnými atrakciami
ako gejzíry, masážne trysky či „divoká voda“, vonkajší a vnútorný baby
bazén, zábavu vám zabezpečia 2 celoročné interiérové tobogany,
2 exteriérové tobogany a 2 vodné exteriérové šmykľavky.

Solná jaskyna
a tepidárium

50 m
vonkajší bazén
25 m
vnútorný bazén

Rôzne druhy

masáží a procedúr
Turecký kúpel
Hammam
19

V rámci svojich vnútorných a vonkajších bazénov je celá bazénová časť
navrhnutá v súlade s požiadavkami na organizáciu tréningových kempov,
ako aj organizáciu športových podujatí v plávaní, vodnom póle
či synchronizovanom plávaní. Rodiny s deťmi ocenia vodné atrakcie
s celoročnou prevádzkou.

Celorocné

vodné atrakcie
20
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AKTIVITY V OKOLÍ X-BIONIC® SPHERE
Rezort x-bionic® sphere je v tichom prostredí na brehu Dunaja, neďaleko
rekreačnej oblasti Čilistov, ktorá ponúka ďalšie možnosti športových
a zábavných voľnočasových aktivít.
Neďaleko rezortu môžete navštíviť 18-jamkové golfové ihrisko Golf Club
Welten v Báči, alebo 21 km vzdialený motoristický areál SLOVAKIA RING.
V ňom si môžete vyskúšať šoférske zručnosti v škole šmyku, alebo sa naučiť
zvládať riskantné situácie na cestách na kurze bezpečnej jazdy.
Na opačnom brehu Dunaja čaká poriadna dávka adrenalínu v areáli Divoká
voda alebo Action Park Čuňovo.

Rozmanité

cyklistické trate
Adrenalínové zážitky

8 km
od x-bionic® sphere
18 jamiek
Zvýhodnené balícky
pre skupiny

Ideálne miesto pre

firemný turnaj
Pripravíme

Fakultatívne výlety

event na klúc
a zabezpecíme transfer

Areál Golf Club WELTEN sa nachádza len 8 km od x-bionic® sphere,
čo vytvára ideálne predpoklady a kombináciu pre organizáciu
nezabudnuteľného firemného golfového turnaja. Golfové ihrisko
bolo dokončené v roku 2007, odkedy ponúka svojim návštevníkom
najvyšší možný štandard služieb. 18-jamkové majstrovské ihrisko
(par 72, celková dĺžka 6 170 m) je bohaté na pieskové bunkre, čo ho
robí veľmi zaujímavým pre všetky kategórie hráčov bez ohľadu
na úroveň schopností.
Okrem hlavného ihriska tu nájdete aj Driving Range alebo cvičnú lúku,
ktorá slúži ako tréningová plocha, 3-jamkovú akadémiu, ktorá je ideálnym
miestom pre začínajúcich golfistov. Tréningová zóna zahŕňa takisto dva
chippovacie a dva puttovacie greeny ako aj 300 m dlhý modelovaný
driving range so siedmimi target greenmi. Slovenskou raritou je nočné
osvetlenie DR, ktoré spraví z bežného tréningu úplne nový zážitok.
V prípade nepriaznivého počasia môžu hráči využívať krytú časť
odpaľovacej plochy. Areál sa rozprestiera v blízkosti zrekonštruovaného
kaštieľa, v ktorom sa nachádza reštaurácia a taktiež klubová miestnosť
GCW.
V okolí rezortu máte aj ďalšie možnosti kde si môžete zahrať golf. Do 30 km
sa nachádza Golfový klub Hrubá Borša, Black River Golf Resort Bernolákovo
či Sedín Golf Resort.

medzi rezortom a golfovým
ihriskom
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Exkluzívny

prenájom okruhu
x-bionic® sphere sa nachádza v tesnej blízkosti najväčšieho motoristického
areálu na Slovensku – SLOVAKIA RING. SLOVAKIA RING je profesionálny
a univerzálny motoristický areál, ktorého súčasťou je prvý národný
automotodróm disponujúci homologizáciou medzinárodnej automobilovej
federácie (FIA). Areál SLOVAKIA RING prináša klientom okrem
profesionálneho motoršportu aj jedinečnú šancu zdokonaliť svoje
vodičské schopnosti, vyskúšať si rýchlu jazdu, precvičiť techniku jazdenia,
alebo si len tak vychutnať radosť zo slobody za volantom. Pretekárske tímy
a agentúry získali ideálny priestor pre organizáciu kvalitného podujatia
z každej stránky.
Areál je vhodným miestom na usporiadanie vášho firemného eventu,
či už pre vašich obchodných partnerov alebo zamestnancov. Pripravíme vám
zaujímavý program plný zážitkov, na ktoré vaši hostia rozhodne nezabudnú.

Medzinárodná

cyklotrasa EuroVelo
Je len veľmi málo miest, kde sa môžete venovať cyklistike s minimálnym
prevýšením. Okolie x-bionic® sphere uspokojí túžby každého, kto preferuje
malebné cyklistické trate na priehrade pozdĺž rieky Dunaj. Rezort leží
na známej medzinárodnej cyklistickej trase EuroVelo 6 spájajúcu 10 krajín
s dĺžkou 3 653 km. Ak hľadáte dobrodružstvo, navštívte cyklotrasy v Malých
Karpatoch, ktoré sú vzdialené len 20 km od rezortu. Striedavo stúpajúce
a klesajúce lesné cesty a rôznorodosť povrchov sú zárukou zážitkov plných
adrenalínu v jednom z najkrajších kútov Slovenska.

Požicajte si

rýchle autá so špeciálnou
športovou úpravou

Škola šmyku

K cyklistickému zážitku z x-bionic® biking sphere vlastný bicykel
nepotrebujete. Vyberte si zo širokej ponuky bicyklov a užite si jazdu
po malebných rovinách.

Kurzy bezpecnej jazdy
Sútaže
a teambuildingové aktivity

Rozmanité

cyklistické trate

s minimálnym prevýšením
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REKREAČNÁ OBLASŤ ČILISTOV
Rekračná oblasť Čilistov sa nachádza neďaleko Gabčíkovskej zdrže na brehu
Dunaja vzdialená len 20 km od Bratislavy a ponúka klientom množstvo
ďalších voľnočasových aktivít: pétanque, tenis, bedminton, plavby loďou
a vodné športy.
V nádhernom prostredí Čilistova sa nachádza aj Jazero Lagúna, ktoré je
súčasťou areálu Hotela Kormorán. V letnom období je areál spolu s Jazerom
veľkým lákadlom pre firemné akcie a teambuildingy. Udržiavaná pláž
pri Jazere predstavuje príjemné posedenie pri vode, s osviežujúcim
nápojom alebo malým občerstvením. Veľmi zaujímavou možnosťou,
ako spestriť pobyt pri Jazere sú Preteky dračích lodí vhodné pre väčšie
skupiny, prípadne člnkovanie, paddle board a iné.
Neďaleko Jazera Lagúna sa nachádza Prístav Kormorán, oficiálne
prístavisko pre kajutové a výletné lode ako aj malé plavidlá. V prístave
sa nachádza výletná loď, ktorú je možné si prenajať na rôzne príležitosti,
taktiež sú z Prístavu Kormorán organizované pravidelné vyhliadkové
plavby pre verejnosť.

AREÁL DIVOKÁ VODA A FUN PARK
ČUŇOVO

Vodné športy

Divoká voda je areálom športu, ostrovom zážitkov, oázou radosti. Dokáže
do vás naliať adrenalín, endorfíny, urobiť vás zodpovedným, a hlavne,
tímovým hráčom. Odbúra z vás stres, zabezpečí vám zážitky, spomienky.
Budovanie tímu pri tímovej športovej aktivite prináša efekt, ktorým budete
ohúrený. Vyskúšajte a uvidíte!

Preteky dracích lodí

Priamo v blízkosti areálu Divoká voda sa nachádza aj Action Park Čuňovo,
ktorý je rovnako ďaším jedinečným adrenalínovým miestom. Rozprestiera
sa na ploche 28 000 m2 a poskytuje kapacitu pre 1 000 návštevníkov.
Disponuje 26 zábavnými a adrenalínovými atrakciami, športoviskami
a k dispozícii máte viac ako 110 tímových aktivít.

Vyhliadkové plavby
po okolí

Tímové hry a
športové aktivity

Spoločne vieme sprostredkovať komplexné teambuildingové programy
orientované na všetky atribúty tímovej práce (efektivita, time-management,
komunikácia, stratégia, dôvera atď.), pričom programy sú štýlové,
tématicky zamerané a obsahujú 3 základné vlastnosti, ktoré sú predpokladom
úspešného programu: skúsenosť, zážitok, zábava.

Adrenalín a zábava
25
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JEDINEČNÉ MIESTO PRE VAŠE
PODUJATIE
x-bionic® convention sphere prináša nové možnosti v oblasti organizácie
odborných konferencií, firemných večierkov či banketov, teambuildingov
alebo obchodných stretnutí.
Na jednom mieste sa nachádza 12 rôznych druhov kongresových
a konferenčných miestností s celkovou kapacitou 1 850 miest. Najväčšia
kongresová sála v regióne je určená až pre 600 hostí. K dispozícii je vám
aj naše kongresové foyer s kapacitou až do 1000 hostí. Nájdete u nás aj
jedinečné Tuli® Cinema s kapacitou až do 112 návštevníkov s výnimočným
sedením na pohodlných tuli vakoch, s pódiom a veľkoplošným plátnom,
ktoré je možné využiť na rôzne prezentácie a firemné podujatia. Špičkové
technické vybavenie, nadštandardné zázemie a kvalifikovaný personál
splnia očakávania aj tých najnáročnejších klientov.
Všetky priestory v rámci x-bionic® convention sphere sú vybavené
najmodernejšou audiovizuálnou technikou, pohodlným sedením
od spoločnosti Wiesner-Hager, bezplatným širokopásmovým Wi-Fi
pripojením a bezplatným parkovaním pre účastníkov vášho podujatia.
Navyše vám prinášame atraktívne možnosti brandingu v rámci rezortu.

27
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12 kongresových
a konferencných sál
1 850 miest
v kongresovom centre

Viac ako

ATM

Aula

Najväcšia kongresová sála
s kapacitou pre 600 hostí
Špickové technické vybavenie
29

AdventureLand
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Konferenčná miestnosť
Divadlo

Recepcia

Škola

Kabaret

Ženeva

Osvetlenie

Projektor /
Full HD displej

S

DL

×

500,00 €

800,00 €

Ceny prenájmu

(ak sa nerozhodnete pre naše konferenčné balíky)

Rozmery

m²

CONGRESS FOYER

66.8 × 14.5 × 3.2

969

VICTORY by

16.8 × 35.6 × 6.5

598

600

550

420

360

270

132

110

90

C

DL

P

1 500,00 €

1 900,00 €

ENERGY

17.4 × 15.4 × 3.2

268

264

200

160

160

120

64

46

30

C

DL

P

900,00 €

1 200,00 €

INNOVATION

11.7 × 11.8 × 3.2

138

120

100

84

72

54

44

34

20

C

DL

P

650,00 €

950,00 €

INSPIRATION

8.8 × 11.9 × 3.2

105

90

80

60

48

36

40

32

24

C

DL

P

650,00 €

950,00 €

MOTIVATION

8.6 × 11.8 × 3.2

102

90

80

60

48

36

40

32

24

C

DL

P

600,00 €

900,00 €

TALENT by

6.1 × 8.5 × 3.2

52

×

×

19

×

×

×

×

×

C

DL

P

300,00 €

550,00 €

ACTION

7.9 × 5.7 × 3.2

45

40

×

24

×

×

18

16

16

C

DL

TV

200,00 €

350,00 €

TRUST

7.9 × 5.7 × 3.2

45

40

×

24

×

×

18

16

16

C

DL

TV

200,00 €

350,00 €

FOCUS

8.1 × 5.7 × 3.2
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40

×

24

×

×

18

16

16

C

DL

TV

200,00 €

350,00 €

COURAGE

5.7 × 5.4 × 3.2

31

×

×

×

12

×

×

×

×

W

DL

TV

400,00 €

700,00 €

SPIRIT

8.6 × 5.8 × 3.2

48

×

×

×

×

×

×

×

10

W

DL

TV

400,00 €

700,00 €

POWER

5.3 × 9.1 × 3.2

48

×

×

×

14

×

×

×

×

W

DL

TV

400,00 €

700,00 €

TULI® CINEMA

33.0 × 17.5 × 6.5

576

112

×

×

×

×

×

×

×

C

AL

P

800,00 €

1 100,00 €

PLAY FUN

11.5 × 6.1 × 3.3

70

×

×

35

×

×

×

×

×

C

DL

P

12.5 × 14.9 × 2.7 (3.1)

186

×

×

108

×

×

×

×

×

C

DL

P

650,00 €

950,00 €

AULA
OCTOPUS LOUNGE

Banket

Podlaha
U tvar

I tvar

max. 1000 – otvorený priestor

177

kapacita 30 osôb

W

DL

TV

800,00 €

1 200,00 €

kapacita 10 osôb

W

DL

TV

800,00 €

1 200,00 €

×

×

800,00 €

1 500,00 €

ROOF TOP LOUNGE

11.5 × 11.1

129

ADVENTURE LAND

N/A

19 100

59.4 × 9.6

570

kapacita 130 osôb v interiéri + 180 osôb na vonkajšej terase

W

DL

TV

3 000,00 €

4 000,00 €

214

kapacita 50 osôb v interiéri + 300 osôb na vonkajšej terase

W

AL

TV

2 000,00 €

3 000,00 €

MAIN STADIUM LOUNGE
RIDER'S CLUB

DL – denné svetlo / AL – umelé osvetlenie / C – koberec / W – drevená podlaha / S – kamenná podlaha / P – projektor s plátnom / TV – full HD
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VICTORY by

CENA PRENÁJMU:

598 m2

Victory je naša najväčšia kongresová sála, v ktorej sa dajú usporiadať veľké konferencie,
kongresy, plesy, firemné večierky, koncerty, či iné veľké podujatia. Miestnosť je výnimočná
aj výškou stropu (6.5 m), ktorú nemá žiadny priestor v okolí.

FLEXIBILITA
SEDENIA

1 500 €

1 900 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém s 21 stropnými
reproduktormi a ozvučením na hovorené slovo,
4 zabudované mikrofóny
2 projektory a 2 plátna s možnosťou dvoch
nezávislých projekcií s rozmerom 5 × 3 m
denné svetlo a elektronicky ovládateľné osvetlenie
s možnosťou regulácie intenzity svetla
rozmery: 16.8 × 35.6 × 6.5 m
celková rozloha: 598 m2
iPad na ovládanie svetiel, projektorov a plátien

600 PAX

33

pripojenie WiFi, rečnícky pult, flipchart, laserové
ukazovátko, bloky a perá

360 PAX

Divadlo

Recepcia

Banket

Škola

Kabaret

Ženeva

U Tvar

I Tvar

600

550

360

420

270

132

110

90

variabilné sedenie, priame napojenie na 400 W
(1 × 32 A, 1 × 40 A, 1 × 63 A), koberec, klimatizovaná miestnosť, LCD navigácia, LED osvetlenie,
konferenčná miestnosť s vlastnou toaletou
a fajčiarskou zónou
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ENERGY 268 m

CENA PRENÁJMU:

2

Energy je kongresová miestnosť s celkovou rozlohou 268 m2. Je to náš najžiadanejší
priestor, v ktorom je kapacita pri divadelnom sedení 264 účastníkov. Je plne vybavená
zabudovaným audiosystémom. Počas vášho eventu môžete využiť 2 plátna, na ktorých
môžu prebiehať dve rozdielne projekcie.

900 €

1 200 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi a ozvučením na hovorené slovo,
2 zabudované mikrofóny

FLEXIBILITA
SEDENIA

2 projektory a 2 plátna s možnosťou dvoch
nezávislých projekcií
denné svetlo a elektronicky ovládateľné
osvetlenie s možnosťou regulácie intenzity svetla,
elektronicky nastaviteľné závesy
rozmery: 17.4 × 15.4 × 3.2 m
celková rozloha: 268 m2

160 PAX

264 PAX

iPad na ovládanie svetiel, závesov, projektorov
a plátien
variabilné sedenie, koberec, klimatizovaná
miestnosť, LCD navigácia, LED osvetlenie,
konferenčná miestnosť s vlastnou fajčiarskou zónou

35

Divadlo

Recepcia

Banket

Škola

Kabaret

Ženeva

U Tvar

I Tvar

264

200

160

160

120

64

46

30

pripojenie WiFi, rečnícky pult, flipchart, laserové
ukazovátko, bloky a perá
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INNOVATION 138 m

CENA PRENÁJMU:

2

Innovation je jedna z našich troch stredných konferenčných miestností o rozlohe 138 m2.
Má vlastné vstupné foyer, ktoré je možné využiť na šatňu a umiestnenie coffee breaku.
Rovnako má vlastné toalety pri vstupe do konferenčnej miestnosti. Technicky je vybavená
dvoma projektormi s dvoma samostatnými plátnami, na ktorých je možné premietať
samostatný obsah.

FLEXIBILITA
SEDENIA

650 €

950 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi a ozvučením na hovorené slovo
– odporúča sa k rozmerom a kapacite miestnosti
doobjednať mikrofón pre rečníka
2 projektory a 2 plátna s možnosťou dvoch
nezávislých projekcií
denné svetlo a elektronicky ovládateľné
osvetlenie s možnosťou regulácie intenzity svetla,
elektronicky nastaviteľné závesy
rozmery: 11.7 × 11.8 × 3.2 m
celková rozloha: 138 m2
iPad na ovládanie svetiel, závesov, projektorov
a plátien

120 PAX
Divadlo

120
37

Recepcia

100

Banket

72

Škola

84

Kabaret

54

Ženeva

44

U Tvar

34

I Tvar

20

variabilné sedenie, koberec, klimatizovaná miestnosť,
LCD navigácia, vlastné vstupné foyer so súkromnými
toaletami a šatňou, priamy prístup do fajčiarskej zóny
pripojenie WiFi, rečnícky pult, flipchart, laserové
ukazovátko, bloky a perá
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INSPIRATION 105 m

CENA PRENÁJMU:

2

650 €

Inspiration je ideálna miestnosť pre organizáciu školení, workshopov či firemných
porád. Pohodlne usadí pri U sedení až 90 osôb. Má vlastné vstupné foyer so šatňou
a priestorom pre coffee break, čo zabezpečuje, že klienti nie sú počas konferencie
rušení. Rovnako má vlastné toalety pri vstupe do konferenčnej miestnosti.

950 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi a ozvučením na hovorené slovo
– odporúča sa k rozmerom a kapacite miestnosti
doobjednať mikrofón pre rečníka

FLEXIBILITA
SEDENIA

projektor s elektricky ovládateľným plátnom
denné svetlo a elektronicky ovládateľné
osvetlenie s možnosťou regulácie intenzity svetla,
elektronicky nastaviteľné závesy
rozmery: 8.8 × 11.9 × 3.2 m
celková rozloha: 105 m2
iPad na ovládanie svetiel, závesov, projektorov
a plátien

60 PAX
Divadlo

90
39

Standby

80

Banket

48

Škola

60

Kabaret

36

Ženeva

40

U Tvar

32

I Tvar

24

variabilné sedenie, koberec, klimatizovaná miestnosť,
LCD navigácia, konferenčná miestnosť s vlastným
vstupným foyer so súkromnými toaletami a šatňou,
priamy prístup do fajčiarskej zóny
pripojenie WiFi, rečnícky pult, flipchart, laserové
ukazovátko, bloky a perá
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MOTIVATION 102 m

CENA PRENÁJMU:

2

Motivation ponúka kapacitu až pre 90 osôb v príjemnom klimatizovanom priestore
s denným svetlom. Miestnosť je vybavená projektorom a plátnom. Zabudovaný audio
systém poskytuje kvalitné šírenie zvuku z mikrofónu či videa.

600 €

900 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi a ozvučením na hovorené slovo
odporúča sa k rozmerom a kapacite miestnosti
doobjednať mikrofón pre rečníka

FLEXIBILITA
SEDENIA

Projektor s elektricky ovládateľným plátnom
a závesmi
denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie,
elektronicky nastaviteľné závesy
rozmery: 8.6 × 11.8 × 3.2 m
celková rozloha: 102 m2
variabilné sedenie, koberec, klimatizovaná
miestnosť, LCD navigácia, konferenčná miestnosť
s priamym prístupom do fajčiarskej zóny

32 PAX

pripojenie WiFi, popisovacia stena IdeaPaint,
popisovače, bloky a perá
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Divadlo

Standby

Banket

Škola

Kabaret

Ženeva

U Tvar

I Tvar

90

80

48

60

36

40

32

24
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CENA PRENÁJMU:

52 m2

Talent by HP je vybavená 19 špičkovými počítačmi značky HP. Ponúka fixné sedenie
na nastaviteľných otočných stoličkách. Je vybavená rolovateľným plátnom a projektorom,
na ktorý je možné sa pripojiť priamo zo stola prednášajúceho. Je ideálna na interaktívne
školenia a tréningy.

300 €

550 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi
Projektor s elektricky ovládateľným plátnom,
možnosť pripojenia sa cez stolový počítač HP
alebo s vlastným zariadením cez vstup HDMI

FIXNÉ
SEDENIE

denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
rozmery: 6.1 × 8.5 × 3.2 m
celková rozloha: 52 m2

19 PAX

43

Konferenčná miestnosť vybavená 19 počítačmi
značky HP v školskom štýle sedenia, stôl
s počítačom HP pre prednášajúceho priamo
napojený na projektor s plátnom, koberec,
klimatizovaná miestnosť, LCD navigácia,
konferenčná miestnosť s priamym prístupom
do fajčiarskej zóny
pripojenie WiFi, flipchart, laserové ukazovátko,
bloky a perá
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TRUST / FOCUS / ACTION

CENA PRENÁJMU:

45 m2 / 46 m2 / 45 m2

200 €

Trust, Focus a Action sú tri malé kongresové miestnosti atraktívne variabilitou
sedenia. Usadia až 40 osôb v divadelnom sedení alebo 24 osôb v školskom sedení.
Sú vybavené modernými LCD obrazovkami s HDMI pripojením priamo z rečníckeho
pultu. Celkový príjemný dizajn interiéru skvalitňuje denné svetlo a klimatizácia.
Priestor pre coffee break je priamo v miestnosti.

350 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi
LCD FULL HD displej s pripojením cez HDMI
v rečníckom pulte
denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
rozmery:
Trust 7.9 × 5.7 × 3.2 m = 45 m2
Focus 8.1 × 5.7 × 3.2 m = 46 m2
Action 7.9 × 5.7 × 3.2 m = 45 m2
variabilné sedenie, koberec, klimatizovaná
miestnosť, LCD navigácia

24 PAX

40 PAX

45

16 PAX

Divadlo

Recepcia

Banket

Škola

Kabaret

Ženeva

U Tvar

I Tvar

40

–

–

24

–

18

16

16

pripojenie WiFi, rečnícky pult, flipchart,
bloky a perá
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COURAGE 31 m

CENA PRENÁJMU:

2

Jedna z najkrajších konferenčných miestností s koženým okrúhlym stolom – Courage,
ponúka pohodlné sedenie na otočných stoličkách až pre 12 ľudí. Na projekciu
sa pripojíte až zo 4 prípojných miest, ktoré sú zabudované v stole. Dve LCD obrazovky
umožnia rovnako kvalitný výhľad všetkým účastníkom, prípadne je možné ich využiť
na premietanie rôzneho obsahu.

FIXNÉ
SEDENIE

400 €

700 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém so stropnými
reproduktormi
2 × FULL HD displej, 4 prípojné miesta (HDMI),
na displejoch možnosť nezávisle zobraziť 2 vstupy
denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
rozmery: 5.7 × 5.4 × 3.2 m
celková rozloha: 31 m2
iPad na ovládanie audio a video systému
fixné sedenie na kožených stoličkách
pre 12 osôb, drevená podlaha, klimatizovaná
miestnosť, LCD navigácia

12 PAX
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pripojenie WiFi, popisovacia stena IdeaPaint,
popisovače, bloky a perá
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SPIRIT 48 m

CENA PRENÁJMU:

2

Luxusná zasadačka SPIRIT je okrem Full HD obrazovky a pohodlného sedenia vybavená
videokonferenčným systémom POLYCOM. Vďaka možnosti pripojenia druhej obrazovky
je videokonferenčný hovor v 100% kvalite. Klimatizácia a denné svetlo s výhľadom
do AdventureLand sú príjemným bonusom.

400 €

700 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém ideálny
pre videokonferencie
FULL HD displej a videokonferenčný systém
POLYCOM s prípojnými miestami HDMI

FIXNÉ
SEDENIE

denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
rozmery: 8.6 × 5.8 × 3.2 m
celková rozloha: 48 m2
iPad na ovládanie audio a video systému
fixné sedenie na kožených stoličkách
pre 10 osôb, drevená podlaha, klimatizovaná
miestnosť, LCD navigácia

10 PAX
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pripojenie WiFi, popisovacia stena IdeaPaint,
popisovače, bloky a perá
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POWER 48 m

CENA PRENÁJMU:

2

Power je najväčšia, exkluzívna zasadačka, kde sa za oválny kožený stôl usadí až 14
osôb. Coffee break je možné pripraviť priamo v miestnosti. Je vybavená popisovacou
tabuľou IdeaPaint, viacerými prípojnými bodmi na Full HD displej, denným svetlom,
klimatizáciou a útulným luxusným nábytkom. Je ideálna na menšie rokovania,
stretnutia a porady.

400 €

700 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém
FULL HD displej s dvomi prípojnými miestami
HDMI priamo zabudované v oválnom stole

FIXNÉ
SEDENIE

denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
rozmery: 5.3 × 9.1 × 3.2 m
celková rozloha: 48 m2
iPad na ovládanie audio a video systému
fixné sedenie za oválnym stolom na kožených
stoličkách až pre 14 osôb, drevená podlaha,
klimatizovaná miestnosť, LCD navigácia

14 PAX
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pripojenie WiFi, popisovacia stena IdeaPaint,
popisovače, bloky a perá
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AULA 186 m

CENA PRENÁJMU:

2

Aula je priestranná konferenčná miestnosť s vzostupným školským sedením s kapacitou
108 miest. Celú zadnú stranu pokrývajú okná, čo zabezpečuje dostatok denného svetla.
Je vybavená projektorom a sťahovateľným plátnom, dvoma popisovacími tabuľami
a rečníckym pultom s mikrofónom. Steny tejto miestnosti sú špeciálne prispôsobené
pre zabezpečenie dobrej akustiky.

FIXNÉ
SEDENIE

650 €

950 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém
Projektor s elektricky ovládateľným plátnom,
možnosť pripojenia sa cez stolový počítač HP
alebo s vlastným zariadením cez vstup HDMI
denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
rozmery: 12.5 × 14.9 × 2.7-3.1 m
celková rozloha: 186 m2
iPad na ovládanie audio a video systému
fixné vzostupné sedenie pre 108 osôb, koberec,
klimatizovaná miestnosť, LCD navigácia
rečnícky pult, pripojenie WiFi, 2 × popisovacia
stena IdeaPaint, popisovače, bloky a perá

108 PAX
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TULI® CINEMA 576 m

CENA PRENÁJMU:

2

Jedinečné Tuli® Cinema s originálnym dizajnom je prvé kino svojho druhu na Slovensku.
Jeho farebnosť a výnimočná architektúra dostane divákov okamžite do nálady. Na mieru
navrhnutá sála je vybavená špičkovou technológiou, kvalitným zvukom a najmä
netradičnými a pohodlnými sedacími vakmi tuli®, ktoré boli na mieru prispôsobené
potrebám diváka.

800 €

Sedenie na tuli® vakoch

1 100 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:

Možnost

súkromneho premietania

dolby digital 7.1

Kvalitné ozvucenie a dokonalý obraz

umelé osvetlenie
rozmer plátna: 12.0 × 5.0 m
HDMI pripojenie na javisku
Možnosť premietania prezentácií

SEDENIE
CH
TU
NA LI VAKO

rozmery: 33.0 × 17.5 × 6.5 m
celková rozloha: 576 m2
Možnosť navýšiť kapacitu na 142 tuli® vakov
Možnosť umiestniť stoličky

Možnost

projekcie na plátno
112 PAX
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Pódium pre rôzne formácie
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OCTOPUS LOUNGE 177 m

CENA PRENÁJMU:

2

Octopus lounge je ideálne miesto pre exkluzívne udalosti. Welcome drink, čaša vína,
coffee break.. v krásnom, luxusnom a štýlovom prostredí. Okrem pohodlných sedačiek
značky Fendi a obrovskej knižnice tu nájdete útulný krb. Krásny interiér dotváraju
diela značky Gordana Glass.

800 €

1 200 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:

Najluxusnejší konferencný priestor
Krb a privátna knižnica

denné svetlo
A

rozmery: 21.1 × 5.6 × 3.1 m
celková rozloha: 118 m2

6 PAX

Pohodlné sedenie

B

B

rozmery: 9.8 × 6.0 × 3.1 m
celková rozloha: 59 m2

A

Ideálne miesto pre

rokovania a neformálne stretnutia
24 PAX

Vhodný aj pre

recepcie a posedenie
pri poháriku
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RIDER'S CLUB 607 m

CENA PRENÁJMU:

2

Rider’s club je unikátny a štýlový priestor priamo v strede jazdeckej haly v x-bionic®
equestor sphere. Krb obložený kameňom dotvára útulnú atmosféru. Kaskádovité terasy
sú ideálne na sedenie za okrúhlymi stolmi či na pohodlných pohovkách.

2 000 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
A

TERASA

3 000 €

INTERIÉR

rozmery: 32.3 × 4,6-9.6 m
celková rozloha: 214 m2
B

Jedinecný priestor
rozdelujúci vnútornú jazdeckú halu na polovicu
Vlastný

vnútorný bar

6 × TERASA

rozmery: 17.0 × 3.7 m
celková rozloha: 393 m2

TERASA

A

TERASA

TERASA

B

TERASA

TERASA

50 PAX
AŽ DO 350 PAX
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Vonkajší balkón s výhladom
na Main Stadium
Vstavaný krb
Kaskádovitá

terasa so sedením
60
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MAIN STADIUM LOUNGE

1 217 m2

Západy slnka sú najčarovnejšie práve z tohto úžasného miesta v srdci x-bionic® equestor
sphere. Main Stadium Lounge je ideálny na luxusné firemné či súkromné party, oslavy
a večere. Je zariadený v jazdeckom štýle a vďaka zasklenej terase sa v ňom pohodlne
usadí až 130 osôb za slávnostnými okrúhlymi stolmi.

CENA PRENÁJMU:
3 000 €

4 000 €

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:

Ocarujúci západ slnka – najlepší výhlad
Útulné

presklené priestory

denné svetlo
INTERIÉR
rozmery: 59.4 × 9.6 m
celková rozloha: 570 m2
A
          338
m2

D
C
A

B
          233
m

Zariadený

v jazdeckom štýle
Vonkajší krb

2

TERASY
rozmery: 2.0 × 3.2 m
celková rozloha: 646 m2

B

C
          377
m2
E

          135
m2
D

130 PAX
AŽ DO 310 PAX
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E
          135
m2
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ROOF TOP LOUNGE –
WALLABY / SHARK / ARMADILLO
207 m

Privátny uzatvorený priestor

CENA PRENÁJMU:
800 €

1 200 €

s vlastným barom

2

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:

Roof top lounge je útulný priestor v ubytovacej časti x-bionic strato sphere. Ponúka
komfortné sedenie pri krbe s jedinečnou atmosférou, posedenie pri bare, alebo uzavretý
priestor so spoločným stolom.
®

denné svetlo
INTERIÉR
rozmery: 11.5 × 11.1 m
celková rozloha: 129 m2
A
          103
m2
B
          28
m2

A

C
          11
m2
C

TERASA
rozmery: 19.0 × 4.3 m
celková rozloha: 78 m2

B

Príjemná

atmosféra pri krbe
10 PAX
TERASA
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Priestranná terasa
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PLAYFUN 88 m

CENA PRENÁJMU:

2

PlayFun je detský kútik určený nielen pre hotelových hostí. Je to ideálne miesto
pre organizované detské oslavy, menšie eventy alebo kreatívne krúžky. Priestor
je plne vybavený detskými toaletami a umývadlami. Nachádzajú sa v ňom rôzne
hry, hračky a mini stoly so stoličkami. Užijete si tu kopec zábavy!

na vyžiadanie

Detský kútik
na vyžiadanie

V CENE PRENÁJMU MIESTNOSTI JE ZAHRNUTÉ:
zabudovaný audio systém
projektor s elektricky ovládateľným plátnom,
možnosť pripojenia sa cez stolový počítač
denné svetlo a variabilné umelé osvetlenie
HERŇA
rozmery: 11.5 × 6.1 × 3.2 m
celková rozloha: 70 m2

35 PAX

65

priamo v priestoroch hotela
Premietacie plátno a projektor

Herná cast a kreatívna cast
Vhodná na

detské párty a oslavy

VSTUP
rozmery: 5.9 × 3.0 × 2.9 m
celková rozloha: 18 m2
projector, screen, Wi-Fi, basic sound system
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ADVENTURELAND 19 100 m

2

AdventureLand je vonkajšie multifunkčno-edukatívne ihrisko pre deti aj dospelých
bez vekového obmedzenia. Rozprestiera sa na ploche 19 100 m² na brehu Dunaja priamo
v areáli x-bionic® sphere a je ideálnym miestom pre firemné akcie, športové hry alebo
teambuildingy.

Vonkajšie

CENA PRENÁJMU:
600 €

1 200 €

| počas týždňa

800 €

1 500 €

| počas víkendu

V CENE PRENÁJMU JE ZAHRNUTÉ:

multifunkcno-edukatívne ihrisko
Atrakcie pre deti aj dospelých

Vhodné pre teambuildingy

celková rozloha: 19 100 m2
rozloha ihriska: 12 800 m2

Preliezky, hojdacky, prekážky
Priamy vstup z Family hotelových izieb
Príjemné prostredie pri Dunaji
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TECHNICKÉ VYBAVENIE
KONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ

x-bionic® convention sphere

Cenník technického / konferenčného vybavenia a dodatočných služieb
SLUŽBY

Technická podpora

120,00 €

180,00 €

Prenosné reproduktory

48,00 €

V spolupráci s našimi odborníkmi vám zabezpečíme najmodernejšie
technické vybavenie. Od základného, ktoré je priamo zabudované
v miestnosti, až po mobilné, ktoré vám poskytneme na vyžiadanie.

Počas vášho podujatia je vám plne k dispozícii špecializovaný a skúsený technik
priamo od nás. Nemusíte sa už o nič viac starať, náš technik zabezpečí, aby všetko
prebehlo bez akýchkoľvek technických problémov.

Osvetlenie rečníka

100,00 € / set

Tlačiareň a kopírka

podľa špecifikácie

Radi vám budeme asistovať pri aranžovaní priestoru, výbere dekorácií,
brandingu, ako aj špeciálnych efektoch.

Tlmočenie

podľa špecifikácie

Mobilný projektor

podľa špecifikácie

Video réžia a nahrávanie konferencií

podľa špecifikácie

Dokukamera

80,00 €

LED stena

podľa špecifikácie

Flipchart + papier + popisovače

10,00 €

Video mapping

podľa špecifikácie

Moderačná tabuľa

30,00 €

Moderačný kufrík

35,00 €

Korková nástenka

10,00 €

Sme tu pre vás aj v súvislosti s plánovaním programu počas vášho eventu.
V prípade záujmu vám poskytneme tipy či kontakty na umelcov podľa
vašich požiadaviek.

VYBAVENIE

Mikrofón bezdrôtový / klopový
Systém stolových mikrofónov
Full HD TV 55 / 65 / 75

60,00 €
30,00 € + 10,00 € / mikrofón
80,00 € / 100,00 € / 120,00 €

Laserové ukazovadlo

v cene prenájmu

Paraván

10,00 € / ks
12,00 € / m2

Notebook

60,00 €

Tanečný parket

Konferenčný telefón – UFO / CISCO

50,00 €

Pódium

9,00 € / m2

Na základe bližšej špecifkácie vám radi vypracujeme ponuku presne podľa vašich požiadaviek.
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NAVŠTÍVTE NAŠE REŠTAURÁCIE
A BARY
U nás sa bežné stolovanie mení na pravý kulinársky zážitok. Vyberte
si z nápaditej ponuky a rôznych stravovacích konceptov.
V rezorte x-bionic® sphere nájdete 4 reštaurácie s rôznym konceptom.
Olym-Pick je bufetová reštaurácia, ktorá okrem raňajok ponúka široký
výber jedál a nápojov. Reštaurácia APANI® ponúka zdravé japonské
špeciality od skúsených kuchárov. Príjemne vás prekvapí aj atmosféra
jazdeckej reštaurácie Farrier's Steak House, ktorá sa okrem štýlového
rustikálneho interiéru môže pýšiť originálnou toskánskou pecou alebo
barovými stoličkami v tvare konských sediel. Golden Garden je naša
zážitková reštaurácia, kde sa pravidelne organizujú špeciálne prezentácie
významných šéfkuchárov z celého sveta, spojené s ochutnávkami
vybraného menu.
Okrem reštaurácií sa v rezorte nachádza bar a kaviareň. X-Bar nachádzajúci
sa v hotelovom foyer je ideálnym miestom pre vychutnanie si kávy
a čerstvých zákuskov vlastnej výroby. V Legends' Bar nájdete množstvo
alkoholických alebo nealkoholických nápojov. Môžete si tu zahrať biliard
či bowling, alebo si vychutnať svoju cigaru v cigar room.
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Reštaurácia / bar
Rozmery

m²

PAX

OLYM-PICK

39.8 × 17.9

712

386

APANI®

18.0 × 21.0

260 + terasa

90

GOLDEN GARDEN

15.1 × 8.7

131

46

495

154

FARRIER'S STEAK HOUSE
     FARRIER'S STEAK HOUSE 1. NP

14.5 × 5.8

84

37

     FARRIER'S STEAK HOUSE 2. NP

18.6 × 14.7

192

86

12.0 × 8.7

104

31

LEGEND'S BAR

39.3 × 11.8

460

240

     LEGEND'S BAR PREDNÁ

18.5 × 11.6

215

150

LEGEND'S BAR ZADNÁ

20.8 × 11.8

245

90

17.7 × 12.0

212

46

PONTON x-bionic® sphere KAVIAREŇ

10.3 × 4.1

44

24

PONTON x-bionic® sphere TERASA

20.0 × 10.6

123

60

FARRIER'S SALOON

X-BAR

Farrier’s

ATM

PONTON x-bionic® sphere

Ponton
x-bionic® sphere

AdventureLand
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Reštaurácia Olym-Pick 945 m

2

V samoobslužnej reštaurácii Olym-Pick si môžete vybrať zo širokej škály chutných
jedál a nápojov. Naša ponuka zahŕňa domáce cestoviny upravované v rôznych štýloch,
chrumkavú pizzu, pokrmy pripravované na lávových kameňoch alebo jedlá
medzinárodnej kuchyne. Okrem toho tu nájdete aj množstvo zdravých jedál
prispôsobených požiadavkám rôznych diét.

ROZMERY PRIESTORU:
A

Kapacita

až 386 osôb

JEDÁLEŇ

Bufetová reštaurácia

rozmery: 39.8 × 17.9 m
celková rozloha: 712 m2
B

VÝDAJ JEDLA

rozmery: 19.6 × 12.1 m
celková rozloha: 233 m2

Cerstvé

domáce cestoviny a pizza

B

A

Medzinárodná kuchyna
386 PAX

75

Jedlá z grilu
Fit corner s ponukou zdravého jedla
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Reštaurácia APANI® 260 m

2

Reštaurácia APANI® ponúka zdravé japonské špeciality, ktoré vás prekvapia svojou
výnimočnou chuťou a rozmanitosťou. Pri príprave jedál kladieme dôraz najmä na kvalitu
a čerstvosť surovín. Koncept reštaurácie otvára možnosti pre organizáciu školy varenia
prispôsobenej na mieru podľa požiadaviek klientov.

ROZMERY PRIESTORU:
rozmery: 18.0 × 21.0 m
celková rozloha: 260 m2 + vonkajšia terasa

Pravá
japonská kuchyna
Príprava jedla

priamo pred vami

Len tie

najkvalitnejšie suroviny
90 PAX

Možnost zorganizovat

školu varenia
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Reštaurácia Golden Garden
243 m

2

ROZMERY PRIESTORU:
A

Exkluzívna reštaurácia Golden Garden s unikátnym dizajnom je to pravé miesto
na vychutnanie zážitkové menu pre najnáročnejších hostí. S kapacitou 46 miest
je výbornou voľbou na jedinečné firemné či súkromné eventy.

REŠTAURÁCIA

rozmery: 15.1 × 8.7 m
celková rozloha: 131 m2
B

Pop-up vecere
Otvorená kuchyna

KUCHYŇA

Reštaurácia

rozmery: 6.5 × 9.0 m
celková rozloha: 59 m2
C

na výnimocné príležitosti

VSTUP

rozmery: 9.3 × 5.7 m
celková rozloha: 53 m2

B

A

Vychýrení šéfkuchári

C

z celého sveta
46 PAX
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Špeciálne zostavené menu
80
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Farrier's Steak House 411 m

ROZMERY PRIESTORU:

2

Vychýrená reštaurácia s originálnym interiérom v jazdeckom štýle určená nielen
pre milovníkov kvalitného mäsa. V zime sa môžete zohriať pri krbe alebo si vychutnať
pohárik brandy priamo v konskom sedle pri bare.

1. PODLAŽIE
rozmery: 14.5 × 5.8 m
celková rozloha: 84 m2
2. PODLAŽIE

2. NP

A

64 PAX
terasa

REŠTAURÁCIA

rozmery: 18.6 × 9.6-14.7 m
celková rozloha: 192 m2
B

A

B

C

31 PAkX

v jazdeckom štýle

Jedinecná steaková reštaurácia
Originálna toskánska pec

SALÓNIK

rozmery: 12.0 × 8.7 m
celková rozloha: 104 m2
C

salóni

Elegantný rustikálny interiér

TERASA

celková rozloha: 115 m2

Letná terasa s tuli sedením
s výhladom na Farrier's arénu

86 PAX

reštaurácia

1. NP

37 PAX
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Legends' Bar 460 m

ROZMERY PRIESTORU:

2

To pravé miesto na pohodové stretnutia s priateľmi a obchodnými partnermi pri drinku
alebo cigare s kapacitou pre viac ako 240 hostí. Barovú atmosféru umocňuje pódium,
ktoré slúži na príležitostné vystúpenia umelcov a malých formácii. Súčasťou priestoru
je i nádherné piano. Zadná časť baru s bowlingovými dráhami, biliardovými stolmi
a prístupom do cigarového salónika je ideálnym priestorom na organizovanie
teambuildingov či firemných stretnutí.

PREDNÁ ČASŤ VRÁTANE BARU

ZADNÁ ČASŤ VRÁTANE BOWLINGU A CIGAR ROOM

A

PREDNÁ ČASŤ

Bowling a biliard

rozmery: 18.5 × 11.6 m
celková rozloha: 215 m2
B

ZADNÁ ČASŤ

rozmery: 20.8 × 11.8 m
celková rozloha: 245 m2
+ možnosť rozšírenia o átrium

Ideálny na stretnutia
pri drinku

B

Cigarový salónik

A

150 PAX

90 PAX

Možnost

ochutnávky vín, rumov
a iných druhov alkoholu

Pódium pre menšie formácie
83
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X-Bar 212 m

ROZMERY PRIESTORU:

2

Elegantný lobby bar je síce v centre diania, pohodlné vysoké kreslá však ponúkajú
nerušené súkromie. X-Bar je ideálnym miestom pre pracovné stretnutia alebo na krátke
posedenie s klientmi pri káve alebo koláčiku.

rozmery: 17.7 × 12.0 m
celková rozloha vrátane baru: 212 m2

Príjemné a komfortné
posedenie

Ponuka kávy

a

cerstvých zákuskov
vlastnej výroby

Priamo
vo foyer hotela
Knižnica

s možnostou požicania si

kníh pre ubytovaných
hostí
46 PAX
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PONTON x-bionic

®

ROZMERY PRIESTORU:

sphere 167 m2

Náš pontón ponúka dokonalé zázemie na akcie pre uzavretú spoločnosť v exkluzívnom
prostredí priamo na Dunaji. Pontón sa nachádza v tesnej blízkosti x-bionic® sphere
a preto sa stáva ideálnym miestom na vítanie hostí, ktorí do Šamorína priplávali
po rieke. Krásny výhľad na hladinu Dunaja, romantický západ slnka a maximálne
súkromie – to všetko na pontóne x-bionic® sphere.

A

KAVIAREŇ S BAROM

rozmery: 10.3 × 4.1 m
celková rozloha: 44 m2
B

TERASA SO VSTUPOM

rozmery: 20.0 × 10.6 m
celková rozloha: 123 m2

Priplávajte
do rezortu štýlovo
Maximálne súkromie

A

24 PAX
B

TERASA

87

60 PAX

Vychutnajte si
západ slnka
s drinkom v ruke
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SPOLUPRACUJEME S NAJLEPŠÍMI
Vďaka našim silným partnerom pre vás dokážeme zabezpečiť nezabudnuteľný
event, ktorý prekoná všetky vaše očakávania. Či ide komplexné
zastrešenie vašej korporátnej akcie, zabezpečenie umelcov svetových
formátov alebo unikátne dary pre účastníkov vášho podujatia.

SPOLUPRACUJEME
S NAJLEPŠÍMI

89

Podeľte sa s nami o vašu predstavu a my spravíme maximum pre vašu
spokojnosť.
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GORDANA GLASS
Už niekoľko rokov spolupracujeme s Gordanou Glass, umeleckou sklárkou
a výtvarníčka s obrovským talentom. Prekrásnym skleneným dielam dokáže
vdýchnuť dušu a stáva sa tak nefalšovanou „kráľovnou skla“. Svojim umením
nám prostredníctvom skla tlmočí svoj vzťah k ľuďom a zvieratám, prírode
i bohu. Jej tvorba si získala milovníkov umenia po celom svete.
Aj vďaka spolupráci s x-bionic® sphere sa jej sklenené trofeje a diela dostali
do rúk tým najúspešnejším atlétom počas športových podujatí organizovaných
rezortom, a ako dary k významným svetovým osobnostiam ako monacké knieža
Albert II., či jeho výsosť, šejk Muhammad bin Rášid Ál Maktúmovi, emir
Dubaja, premiér a viceprezident Spojených arabských emirátov.
Sklenený skvost vlastní aj kráľovná Veľkej Británie a nórsky kráľ, pápež
Benedikt XVI., nemecká politička Ursula von der Leyen, bývalá ministerka
zahraničních vecí Spojených štátov amerických Madeleine Albrightová,
chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovićová, nemecký politik
Wolfgang Schäuble, taliansky minister hospodárstva a financií Pier Carlo
Padoan či bulharská politička Kristalina Georgievová. Gordana Glass
v minulom roku vytvárala ocenenia pre bezpečnostnú konferenciu Globsec
a tiež pre známu medzinárodnú konferenciu Tatra Summit.
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Umelecké diela
pre vašich hostí

Hra so svetlami
Produkcne

nárocné eventy
Prekvapte vašich hostí

špecifickým darom
Limitované edície

pre výnimocných ludí

Zabezpecenie umelcov

JAMFILM 1999 – KREATÍVNA
FULLSERVISOVÁ A PRODUKČNÁ
AGENTÚRA
Pri realizácii produkčne a technicky náročných eventov spolupracujeme
s agentúrou JAMFILM 1999, ktorá pôsobí na slovenskom a českom trhu
od roku 1999. Či už ide o komplexné zastrešenie televíznej show alebo
korporátnej akcie. Pracovali na veľkolepých medzinárodných formátoch
ako: Česko-Slovensko má talent, X-factor a mnohé ďalšie.

svetových formátov

Prekonávanie
ocakávaní klientov
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PK ACADEMY – PODNIKATEĽSKÁ
AKADÉMIA PETRA KRIŠTOFOVIČA
Ak máte záujem vyplniť program vášho podujatia vzdelávaním zamestnancov,
vďaka úzkej spolupráci s PK Academy máme pre vás pripravených niekoľko
hotových produktov a seminárov.
PK Academy je vzdelávacia firma pre podnikateľov a manažérov, ktorú založil
a vlastní úspešný slovenský podnikateľ a motivačný kouč Peter Krištofovič.
Ten založil svoju prvú firmu pred viac ako 20 rokmi „doslova“ v detskej izbe,
no dnes už (spolu)vlastní viac ako 40 firiem (vzdelávanie, retail, reality, zdravá
výživa, finančné služby) v piatich štátoch.
PK Academy je jediná firma v strednej a východnej Európe, ktorá má exkluzívnu
licenciu na najúspešnejší motivačný seminár v Európe – POWER DAYS, ktorý
absolvovalo už viac ako 500-tisíc ľudí z 27 krajín. Vďaka exkluzívnej spolupráci
s nemeckým TOP koučom Jürgenom Höllerom využíva PK Academy na svojich
školeniach a seminároch know-how, znalosti a metodiku jednej z najlepších
školiteľských firiem na svete.
Hlavným školiteľom a spíkrom PK Academy je Peter Krištofovič, ktorý vďaka
vzdelávaniu seba a svojich spolupracovníkov vybudoval najúspešnejšiu firmu
v reformách v strednej a východnej Európe a na svojich seminároch už pomohol
tisícom ľudí z viacerých krajín.
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Koncertné ozvucenie
a vel koplošné LED steny
Explózia v predaji
Rétorika
– úspešný prejav

Life management I.
Power hour

Video mapping

OPTIO
Ak potrebujete pre váš event zabezpečiť show nad rámec možností
našej vstavanej techniky, spolupracujeme zo spoločnosťou OPTIO s.r.o.
Podieľali sa na návrhu a realizácii audiovizuálnej technológie vo všetkých
konferenčných priestoroch x-bionic® sphere, v Tuli® Cinema a ostatných
priestoroch rezortu. Práve preto vám dokážu poskytnúť bezkonkurenčné
služby v našom rezorte.
V súčinnosti so spoločnosťou OPTIO vám radi pripravíme komplexný
návrh eventu „na kľúč“ vrátane návrhu scény a tvorby vizuálneho obsahu.
V ponuke techniky nájdete napríklad koncertné ozvučenie, veľkoplošné
LED steny, projekčné systémy vhodné aj pre video mapping, video-réžiu,
kamerovú techniku, tlmočnícku techniku, live streaming, hlasovacie
zariadenia a Alu konštrukcie.

Kamerová
a tlmocnícka technika
Live streaming
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KONTAKTUJTE NAŠE ODDELENIE SALES:
Tel.: +421 904 913 037
E-mail: sales@x-bionicsphere.com

