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x-bionic® sphere a okolie je ideálnym
miestom na relax, ale aj na náročnejší
športový výkon. Požičajte si bicykel
v našej požičovni Spin&Go a užite si
aj náročnejšie cyklotrasy.
Viac informácií o požičovni bicyklov
Spin&Go vám poskytnú na recepcii
X-BIONIC® HOTEL.

tel.: +421 313 262 000
www.xbike.sk
www.x-bionicsphere.com

OBČERSTVENIE
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x-bionic aquatic sphere

Mestský park Pomlé

x-bionic morpho sphere

Ak očakávate perfektný relax a skvelé vyžitie
vo vode, odložili ste svoj bicykel na správnom
mieste. V bazénoch a vodnom svete nájde
„to svoje“ celá rodina. Vodný svet je vybavený
vonkajšími aj vnútornými bazénmi vhodnými
pre deti.

10 hektárový mestský lesopark POMLÉ sa nachádza
v okolí bývalého ramena Dunaja a už od nepamäti je
obľúbeným miestom Šamorínčanov na rekreáciu.
V amfiteátri sa pravidelne organizujú kultúrne
podujatia. Na cyklotrase z rezortu x-bionic®sphere
do parku určite nevynechajte zastávku na Zmrzline
u Jusufa, kde podľa tradičnej rodinnej receptúry
vyrábajú poctivú zmrzlinu už viac ako 70 rokov.

Moderné športové centrum, v rámci ktorého sa
rodičia s deťmi môžu vyzabávať pri kombinácii
šialených akrobatických kúskov, boulderingu,
ninja bojovníkovi, parkoure alebo samotnom
pohybe. Súčasťou je aj Multifunkčná hala,
Hala pre bojovníkov a Oktagon GYM.
Otvárame čoskoro.

Vaše deti určite ocenia dobrodružno-náučné
vonkajšie ihrisko, ktoré sa nachádza na ploche
takmer 14 árov. Svojou rozlohou a atrakciami
prináša úžasné nezabudnuteľné zážitky pre
všetky vekové skupiny. Atrakcie sú zvolené
tak, aby u detí rozvíjali prvky hrubej aj jemnej
motoriky.

Dubová 33/A
931 01 Šamorín
www.x-bionicsphere.com

Pomlejská cesta 450/29
93 101 Šamorín
www.samorin.sk

Bratislavská ul.
93 101 Šamorín
www.x-bionicsphere.com

Dubová 33/A
931 01 Šamorín
www.x-bionicsphere.com
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AdventureLand
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Sharing mestských bicyklov
v areáli x-bionic® sphere a okolí.

Pre viac info naskenuj QR kód
alebo navštív www.xbike.sk.

OBČERSTVENIE
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Farrier’s Steak House

Park Kormorán

Golf Club Welten

Kompa Kyselica/Vojka

Pontón Gin & Tonic Bar od 2021

Bufet pri hrádzi

Či už bude táto reštaurácia v areáli x-bionic®
sphere štartovacou alebo cieľovou destináciou,
určite uspokojí aj tých najnáročnejších. Jej
príjemné prostredie a úžasná kuchyňa poskytne
po športovom zážitku dokonalé gurmánske
zadosťučinenie.

Krásne prostredie v lone prírody je ideálnym miestom
na oddych a relax pre celé rodiny. Pekne upravený
park s rozáriom a sochami, jazierko a malé zoo
s domácimi zvieratami priam lákajú k bezstarostnej
prechádzke. Na svoje si prídu dospelí, ale predovšetkým deti. Využite dockovaciu stanicu bike shareingovej služby X-BIKE umiestnenej pri parku a vydajte sa
na výlet po priľahlom okolí.

V katastri obce Báč, len pár desiatok metrov od hrádze,
sa nachádza Golfový areál Welten. V reštaurácii, ktorá
funguje okrem zimných mesiacov celodenne, nájdete
nielen občerstvenie, ale aj dobré jedlo a miesto
na príjemný oddych. Táto zastávka je súčasťou projektu
SacraVelo, ktorý realizuje nové maďarsko – slovenské
spojenie formou rozvoja cyklotrás, výstavby cyklocentier
v obciach Szil (HU) a Báč (SK) a prepojenia oboch krajín.

Veľká kompa je určená tak k prevozu automobilov
ako aj chodcov a cyklistov. Prepraví vás na druhú
stranu dunajského kanála do obce Vojka, takže
môžete teraz pokračovať proti prúdu Dunaja.
Súčasťou pristávacieho móla je aj bufet, takže je
nielen vítanou zastávkou na občerstvenie, ale aj
strategickým bodom pri okružných cyklotúrach.

Na pomedzí hrádze a areálu x-bionic® sphere
môžete odložiť bicykel a z pontónu vychutnávať
s chladeným nápojom v ruke upokojujúci vplyv
Dunaja. Chvíľka oddychu a chutné občerstvenie
určite padne vhod každému cyklistovi.

Na hranici Hamuliakova a hrádze sa zastavíte
na čerstvé pečené ryby a dobré pivo. Ideálne
miesto, kde sa môžete posilniť a oddýchnuť si
od slnka nad Dunajom. Bufet pri hrádzi je
pre všetkých, ktorí si potrebujú dať pauzu
a trochu zregenerovať.

Dubová 33/A
931 01 Šamorín
www.x-bionicsphere.com

Pri hrádzi
931 01 Šamorín-Čilistov
www.hotelkormoran.sk

Báč 113, 930 30 Báč
www.welten.sk

930 30 Kyselica
www.nova-kompa-vojka.sk

CYKLO
TRASY

Šliapnite do pedálov našich bicyklov

X-BIONIC® SHOP
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Dubová 33/A
931 01 Šamorín
www.x-bionicsphere.com
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10

X-BIONIC® funkčné oblečenie

Kite Beach Cantina

Galéria Danubiana

Areál vodných športov Divoká voda

Otestuj X-BIONIC® funkčné oblečenie, ktoré je
najoceňovanejšou športovou značkou už 11 rokov
po sebe. X-BIONIC® udržiava suchú pokožku počas
celého športového výkonu a zároveň chráni
organizmus proti prehrievaniu sa. Má integrovanú
37°C CCR Technológiu, ktorá pomáha udržiavať
telo v optimálnej teplote 37°C.

Hneď pri hrádzi pred Hamuliakovom narazíte
na zatiaľ jediné ws-centrum na Slovensku. Ide
o projekt, ktorý posunul slovenský windsurfing
o obrovský kus vpred. Cantina vznikla ako
myšlienka podporiť windsurfing na Slovensku.

Jedno z najromantickejších múzeí moderného
umenia v Európe. Prehliadku múzea na Dunaji,
ktoré sa po svojej veľkorysej dostavbe v roku 2014
stalo novým symbolom modernej Bratislavy,
dnes odporúčajú najprestížnejšie svetové bedekre
a sociálne portály.

Areál poskytuje skvelé športové vyžitie nielen
pre výkonnostných vodných slalomárov a raftérov,
ale aj pre amatérskych športovcov. Stravovanie
v areáli ponúka reštaurácia hotela a niekoľko
bufetových zariadení.

Bratislava-Čunovo, Vodné dielo
P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava
www.danubiana.sk

850 09, Čunovo 1113
850 09 Bratislava
www.divokavoda.sk

Dubová 33/A
931 01 Šamorín
www.x-bionicshop.com

Dunajská 45
900 43 Hamuliakovo

Dunajská 45
900 43 Hamuliakovo

Partneri X-BIKE:

Partner Spin&Go:

Cyklotrasa 1

Cyklotrasa 2

Trasa 5

Dĺžka 9 km

Dĺžka 14 km

Zmrzlina
u Jusufa

Základný popis:
Polovica trate vedie po veľkej hrádzi vodnej
zdrže s výhľadom na monumentálnu vodnú
plochu, po ktorej pláva mnoho výletných a
nákladných lodí. Druhá polovica trate vedie
po ceste vedľa pôvodného vodného kanálu.

Základný popis:
Úvodná časť trate vedie po veľkej hrádzi vodnej zdrže. Vľavo s výhľadom na monumentálnu
vodnú plochu, vpravo na krásny priesakový
kanál. Druhá polovica trate vedie po pôvodnej
malej hrádzi okolo torza lužných lesov popri
obci Hamuliakovo a po poľnej ceste.

Pomlé Park
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Hamuliakovo
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7
vodný kanál

Danubiana

AUTOBUSOVÁ STANICA

63

Trasa 2

Šamorín
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Náročnosť: ĽAHKÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi
cez x-bionic® morpho sphere + 3 km

Náročnosť: ĽAHKÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi

Vhodné pre:

Vhodné pre:

X-BIKE

Dunaj

6

mestské, trekingové, horské a crossové bicykle

1

od 2021

8

Spin&Go

trekingové, horské a crossové bicykle

Spin&Go: požičovňa bicyklov

PONTÓN GIN & TONIC BAR

X-BIKE Hop&Go: bikeshare

2
Čilistov

X-BIKE: dokovacie stanice

Trasa 1

Zastávky: zaujímavé miesta

FARRIER’S STEAK HOUSE

3

HOTEL KORMORÁN

X-BIONIC® AQUATIC SPHERE

Trasa 3

X-BIONIC® HOTEL

vodný kanál

Cyklotrasa 3

Cyklotrasa 4

Cyklotrasa 5

Dĺžka 17 km

Dĺžka 25 km

Dĺžka 9 km

Základný popis:
Prvá časť trasy vedie po hrádzi okolo vodnej zdrže
s výhľadom na vodnú plochu Dunaja a priesakový
kanál. Na konci veľkej hrádze sa nachádza
v prístavisku kompy cez Dunaj bufet Kompa
s možnosťou občerstvenia. Druhá časť trasy vedie
po spevnenej poľnej ceste pri priesakovom kanáli
s pohľadmi na vodné vtáctvo. V polovici cesty sa
nachádza odbočka ku golfovému klubu Welten.

Základný popis:
Táto trasa je kulinárskou trasou s viacerými
bufetmi a reštauráciami (csárdami) s lokálnymi
špecialitami. Na 8. km trate sa v prístavisku
kompy cez Dunaj nachádza bufet Kompa.
Lodnou kompou pravidelne premávajúcou
z obce Kyselica do obce Vojka sa preplavíte
na druhú stranu Dunaja. Trasu je možné predĺžiť
si až do galéria Danubiana.

Základný popis:
Novovznikajúca trasa spája rezort x-bionic®
sphere so známym mestským parkom Pomlé,
kde sa každoročne koná množstvo kultúrnych
podujatí a je obľúbenou oddychovou zónou.
Na tejto trase prejdete priamo srdcom mesta,
pričom nesmiete vynechať zastávku Zmrzlina
u Jusufa, ktorá celej rodine či priateľom
poskytne príjemné osvieženie.

Náročnosť: ĽAHKÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi

Náročnosť: STREDNÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi
cez Danubianu + 26 km / Náročnosť: Ťažká

Náročnosť: ĽAHKÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi

Vhodné pre:

Vhodné pre:

Vhodné pre:

Spin&Go

trekingové, horské a crossové bicykle

Spin&Go

trekingové, horské a crossové bicykle

X-BIKE

mestské, trekingové, horské a crossové bicykle

Trasa 4

4

Kyselica

Dobrohošť

5
Pre ďalšie cyklotrasy
naskenuj QR kód.

Vojka nad Dunajom

