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Základné informácie

NAŠA FILOZOFIA
Väčšina ľudí túži popri rýchlom a stresujúcom životnom
štýle po harmónii a pohode. Pre svoju dovolenku hľadá
predovšetkým dni plné oddychu – pre telo, dušu aj myseľ.
Wellness Hotel Patince**** je oázou pokoja, miestom, kde
môžete vypnúť a zabudnúť na starosti. Naším hlavným cieľom
je maximálna spokojnosť hosťa. Ponúkame nielen na mieru
a odborníkmi zostavené pobyty a služby, ale aj osobitý prístup
ku každému klientovi podľa individuálnych želaní. Tým sa pobyt
vo Wellness Hoteli Patince**** stáva zážitkom z oddychu.

Základné
informácie
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UBYTOVANIE
Štvorhviezdičkový hotel má kapacitu 250 lôžok.
K spríjemneniu pobytu slúžia priestranné a komfortné
dvojlôžkové izby s klimatizáciou, balkónom, minibarom, TV
a trezorom. Pre náročnejšiu klientelu sú k dispozícii dvojlôžkové,
štvorlôžkové a jeden šesťlôžkový mezonetový apartmán,
ktorý je výstavnou skriňou hotelového ubytovania. Pre rodiny
hotel ponúka mezonetové Family izby so štyrmi pevnými lôžkami a balkónom. Samozrejmosťou je možnosť bezplatného wi-fi
pripojenia na internet, ktoré je dostupné vo všetkých hotelových
izbách a v spoločných priestoroch hotela.
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Reštaurácia,
Lobby bar, Bowling bar

REŠTAURÁCIA
Hotelová reštaurácia ponúka rôzne gurmánske špeciality,
ktoré nájdete v našom jedálnom lístku formou á la carte,
taktiež formou denného menu, ale aj v rámci špeciálnej
sezónnej ponuky.
Raňajky a večere sa podávajú formou bohatých bufetových
stolov alebo výberom z jednotného menu. Obedy si hostia
môžu vybrať z ponuky denného menu alebo z jedálneho lístka.
Ponuku skvelých jedál dobre dopĺňa široký výber regionálnych,
ako aj zahraničných vín. V priaznivom počasí si jedlo môžete
vychutnať aj na hotelovej terase pri jazere. Počas kúpania sa
hostia môžu občerstviť aj vo Wellness Bare, ktorý sa nachádza
priamo v bazénovom svete. Wellness Bar ponúka rýchle občerstvenie formou ľahkých jedál a nápojov. V letnej sezóne je pre
hostí k dispozícii vo vonkajšom areáli hotela aj Grill Bar.

Reštaurácia
Lobby bar
Bowling bar

LOBBY BAR
V Lobby Bare si môžu naši hostia posedieť pri šálke kvalitnej
kávy, chutných domácich dezertoch alebo sa občerstviť šťavami
z čerstvého ovocia.

BOWLING BAR
Pre aktívny oddych v našom hoteli slúžia dve bowlingové dráhy,
biliard, šípky a stolný futbal.
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Bazénový
a saunový svet

BAZÉNOVÝ SVET
Bazénový svet je komplex bazénov s využitím vody z termálneho
vrtu upravovanej tak, aby bola zdravotne a hygienicky
vyhovujúca.
Termálny prameň Hévíz s teplotou 27 °C, ktorý vyviera z hĺbky
200 m, patrí k reťazi pridunajských prameňov, ktorá sa začína
pri Patinciach a končí na Margitinom ostrove pri Budapešti.
Termálna voda v Patinciach blahodarne vplýva na pohybové
ústrojenstvo človeka. Teplota vody v bazénoch sa pohybuje
od 29 do 36 °C. Súčasťou bazénového sveta je najväčší vnútorný
krytý bazén s vodnými atrakciami na Slovensku, ktorý slúži
na regeneračné a relaxačné účely.

Bazénový
a saunový svet

Ponuku bazénového sveta vhodne dopĺňa sedací relaxačný
bazén s teplotou vody 36 °C a vírivka s teplotou vody 34,5 °C.
Najmenších návštevníkov bazénového sveta poteší detský bazén
s tobogánom (teplota vody 34,5 °C). Na poschodí nad bazénovou halou ich čaká detský kútik. Počas letnej sezóny je sprístupnený aj vonkajší areál hotela s ďalšími 3 kľudovými, 2 detskými
a 1 plaveckým bazénom a so 4 tobogánmi.

SAUNOVÝ SVET
V saunovom svete sa nachádza fínska sauna, švédska sauna,
parná sauna, jedna bylinková aromatická sauna, ochladzovací bazén a vírivý bazén s termálnou vodou. Pre dosiahnutie
dokonalého zážitku zo saunovania je k dispozícii štýlovo a citlivo
zariadená odpočiváreň.
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SPA a wellness
procedúry
MASÁŽE
• Klasická masáž
• Relaxačná čokoládová masáž
s pravou čokoládou 98%
• Relaxačná reflexná masáž chodidiel
• Medová masáž
• Masáž s lávovými kameňmi

THAJSKÉ MASÁŽE
•
•
•
•

Klasická thajská masáž
Thajská aromatická masáž
Herbálna thajská masáž
Thajská reflexná masáž chodidiel
a dlaní
• Thajská uvoľňujúca masáž hlavy, krku,
ramien a chrbta
• V siedmom nebi – Thajská zdravotná
masáž hlavy, krku, ramien a chrbta

TVÁROVÉ A TELOVÉ OŠETRENIA

SPA a wellness
procedúry

• Hĺbkové čistenie pleti
• Čokoládová pleťová maska s pravou
čokoládou 98%
• Detoxikačná pleťová maska
• Relaxačná masáž tváre a dekoltu
• Antimigrenózna masáž tváre
• Povzbudzujúci telový peeling
s výberom z troch vôni
• Aromatická relaxačná masáž
s masážnou sviečkou
• Aromatické ošetrenie tela
• Provensálsky telový peeling

•
•
•
•

Sírový kúpeľ
Pivný kúpeľ s fľaškou piva (0,33l)
Uvoľňujúci kúpeľ s levanduľou
Kúpeľ proti bolesti s bahnom
z Mŕtveho mora
• Kúpeľ so zeleným čajom
• Harmonizujúci kúpeľ s lupeňmi ruží
• Kleopatrino čaro

ZÁBALY
•
•
•
•
•
•
•

Zábal s bahnom z Mŕtveho mora
Rašelinový zábal lokálny – termický
Rašelinový zábal s rašelinovou kašou
Medový zábal lokálny – termický
Termický zábal
Provensálsky zábal
Čokoládový celotelový zábal s pravou
čokoládou 98%
• Detoxikačný celotelový zábal
s prírodným ílom
• Vyživujúci celotelový zábal so šípkovým
olejom
• Romantický celotelový zábal vo dvojici
s pravou čokoládou 98%

SPA OŠETRENIA RÚK A NÔH
•
•
•
•
•
•

Vyživujúce ošetrenie rúk
Pánske ošetrenie rúk Standard
Japonská manikúra Standard
SPA ošetrenie nôh pre dámy
SPA ošetrenie nôh pre pánov
Bio pedikúra s rybičkami Garra Rufa

VAŇOVÉ KÚPELE
• Rašelinový kúpeľ s rašelinovou kašou
• Magnéziový kúpeľ
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Prístav
Marina Patince

PRÍSTAV PATINCE
Prístav Patince sa nachádza v krásnej prírodnej scenérii. Poskytuje kotvisko pre osobnú loď Wellness 1, s ktorou sa uskutočňujú vyhliadkové plavby v okolí Patiniec, do Štúrova, Ostrihomu
a Komárna. V prístave sa nachádza aj jachtársky prístav pre
25 – 30 jácht. Pre hostí prístavu je počas sezóny k dispozícii aj
Marina bar vzdialený len 2 km od Wellness hotela Patince****.
V Marina bare hostia nájdu ponuku chladených nápojov
a malého občerstvenia. Z prístavu Patince môžu jednotlivci,
školské i firemné skupiny absolvovať vyhliadkové plavby loďou.
Počas plavby spoznajú okolitú prírodu Podunajska
so zachovanými zvyškami lužných lesov.
Všetky aktuálne informácie sú dostupné na:
www.wellnessline.sk

Prístav
Marina Patince
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IDEÁLNY ODPOČINOK PRE VÁS
AJ VAŠE DETI
V rodinnom Wellness Hoteli Patince nájdete všetko, čo k pohodovej rodinnej dovolenke potrebujete – príjemné ubytovanie,
kvalitnú stravu, bazénový svet s termálnou vodou, nádhernú
prírodu či animačný program. V hoteli sa nachádza aj plne
vybavený detský kútik, kde sa deti môžu napríklad vrhnúť
do bazénika s loptičkami. V exteriéri je pre ne prístupné
pieskovisko so šmykľavkou, hojdačky, od jari do jesene
trampolína a v lete skákací hrad. Počas sviatkov, prázdnin
a tematických pobytov sa od 9:00 do 20:00 o zábavu v detskom
kútiku stará animátor.

Wellness Hotel Patince****
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Športové
aktivity
TENIS
Približne 100 m od hotela sa nachádza
exteriérový tenisový kurt s umelou trávou. Ponúkame aj možnosť zapožičania si
tenisových rakiet a loptičiek.

STOLNÝ TENIS
Pre tých hostí, ktorí si netrúfajú
na klasický tenis, máme pripravený stôl,
kde môžu predviesť svoju rýchlosť a presnosť. Zabavte sa a zasúťažte si so svojimi
priateľmi alebo deťmi.

GOLF
V rámci spolupráce s Old Lake Golf Club
v maďarskom meste Tata sme pre Vás
pripravili zaujímajú športovú ponuku.
Ak ste ešte nehrali nikdy golf, je pre Vás
v Tate pripravený inštruktor, ktorý Vás
uvedie do tajov tohto elegantného
športu.

MINIGOLF

Športové
aktivity

Minigolf je obľúbeným a nenáročným
športom pre celú rodinu. Výborná príležitosť zasúťažiť si s priateľmi a rodinou.

FITNESS
Súčasťou vybavenia hotela je aj moderná
profesionálna posilňovňa.

CYKLOTURISTIKA
Podunajská časť Dunajskej cyklotrasy
je tranzitnou regionálnou trasou, ktorá
vedie popri rieke Dunaj. Je súčasťou
diaľkovej cyklomagistrály siete EuroVelo
6, ktorá vedie v dĺžke 3653 km pozdĺž
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viacerých veľkých európskych riek. Časť
popri Dunaji je známa tiež ako Dunajská
cyklistická cesta. Trasa je svojou náročnosťou vyhovujúca aj pre deti a starších
ľudí, vhodná či už na cyklistickú túru,
kolieskové korčule, beh alebo nordic
walking. Pre aktívny oddych si na recepcii
hotela môžete zapožičať bicykel, kolieskové korčule či nordic walkingové palice.

BEACH VOLEJBAL
Skupiny záujemcov o aktívny oddych
si môžu zdarma vychutnať plážový
volejbal v našom vonkajšom areáli pri
bazénoch.

VODNÉ BICYKLE
Jazierko v areáli hotela je ideálne na jazdu
na vodných bicykloch, ktoré si naši hostia
môžu požičať na hotelovej recepcii.

ŠPORTOVÝ RYBOLOV
Areál Wellness Hotela Patince ponúka
vyžitie aj pre milovníkov rybolovu. V jazere
hotela sa nachádzajú majestátne 12
a viac kilogramové kapre, amury,
tolstolobiky a šťuky.

PETANQUE
Vo vonkajšom areáli Wellness Hotela
Patince sa nachádza aj ihrisko
na petanque.

BOWLING A BILIARD
Bowling bar je vybavený dvoma bowlingovými dráhami a biliardovým stolom.
Zahrať si môžete aj stolný futbal
alebo šípky.

Wellness Hotel Patince****
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Kongresové
priestory

GRANDE CONGRESS HALL
180 miest – školské sedenie,
250 miest – kinosedenie, možnosť rozdelenia na 2 samostatné priestory – Congress
Hall Juh a Congress Hall Sever, klimatizovaný priestor, wifi pripojenie na internet.
Možnosť objednať: premietacie plátno, flipchart, dataprojektor, mikrofón, ozvučenie,
prenosný parket

Kongresové
priestory

KONFERENČNÁ SÁLA
40 miest – školské sedenie,
možnosť rozdelenia na 2 samostatné priestory – Konferenčná sála Západ
a Konferenčná sála Východ, klimatizovaný priestor, wifi pripojenie na internet.
Možnosť objednať: premietacie plátno, flipchart, dataprojektor, mikrofón, prenosný parket

V našom hoteli ponúkame usporiadanie rôznych školení, seminárov, workshopov,
kongresov, obchodných stretnutí a rôznych typov firemných podujatí – teambuilding, firemné večierky, motivačné programy, ako aj usporiadanie rodinných
akcií. Kongresové centrum s konferenčnými sálami o celkovej kapacite viac ako
300 miest je vybavené najmodernejšou technikou s možnosťou doobjednania
doplnkových služieb.
Všetky aktuálne informácie sú dostupné na:
www.kongresypatince.sk

WORKSHOP SALÓNIK
16 miest – školské sedenie,
20 miest – kinosedenie, klimatizovaný priestor, wifi pripojenie na internet,
malé premietacie plátno, flipchart, dataprojektor, bez ozvučenia

NÁZOV

ROZMER

ROZMER M2

U - SEDENIE

ŠKOLA

I - SEDENIE

DIVADLO / KINO

Grande Congress Hall

18 × 18 m

324,0

72

180

100

250

Congress Hall Juh

7,55 × 18 m

135,9

56

70

50

100

Congress Hall Sever

9,95 × 18 m

179,1

60

100

50

150

Konferenčná sála

9,05 × 5,40 m

48,9

30

40

30

40

Konferenčná sála Západ

4,50 × 5,40 m

24,3

14

16

14

16

Konferenčná sála Východ

4,55 × 5,20 m

24,7

14

16

14

16
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U - SEDENIE

ŠKOLA

I - SEDENIE

DIVADLO / KINO
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Pobytové
balíky

Okrem klasických pobytových balíkov počas celého roka u nás nájdete
aj tematické pobyty s množstvom animačných aktivít pre deti a dospelých.

Pobytové
balíky

Príďte si oddýchnuť a načerpať novú
energiu vďaka blahodarným účinkom termálnej vody. 3 – 6 dňové pobyty len cez
týždeň a 7 – 8 dňové pobyty s nástupom
v ľubovoľný deň v týždni.

POHODA VÍKEND
Doprajte si pohodový víkend plný relaxu v
termálnej vode s blahodarnými účinkami
na pohybové ústrojenstvo a načerpajte
tak pozitívnu energiu. Služby a procedúry
si môžete objednať individuálne z našej
bohatej ponuky wellness a spa procedúr.

WELLNESS AQUA
Zregenerujte svoj organizmus a načerpajte novú energiu vďaka blahodarným účinkom termálnej vody a ponuke wellness
16
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VIANOČNÝ POBYT

Privítajte s nami sviatky jari a prežite
veľkonočnú oblievačku príjemne, v našej
termálnej vode. Čaká vás relax, zábava
a bohatý program s množstvom
animačných aktivít.

Doprajte si zážitok z oddychu aj počas
Vianoc! Prežite pokojné, radostné a bezstarostné vianočné sviatky plné pohody,
relaxu a sviatočnej atmosféry. Čaká Vás
štedrovečerná hostina so stolom hojnosti
a darčekmi.

POBYT DEŇ DETÍ
Príďte si so svojimi ratolesťami vychutnať
pobyt plný zaujímavého animačného
programu.

Počas celého roka u nás nájdete množstvo výhodných pobytových balíkov.

POHODA TÝŽDEŇ

VEĽKONOČNÝ POBYT

procedúr, ktoré Vám pribúdajú každý deň
v rámci ceny pobytu.

WELLNESS WEEKEND

LETNÝ POBYT
Zregenerujte svoj organizmus a načerpajte novú energiu vďaka blahodarným
účinkom termálnej vody. Užite si leto plné
slnka, skvelých zážitkov, zábavy a oddychu.

Doprajte si pohodový víkend plný wellnessu v termálnej vode s blahodarnými
účinkami na pohybové ústrojenstvo
a načerpajte tak pozitívnu energiu a silu
do nového týždňa vďaka našim
procedúram.

HALLOWEENSKY POBYT

WELLNESS ROMANCE

Zažite jedinečný mikulášsky víkend
vo Wellness Hoteli Patince****.
Deťom prinesie Mikuláš darčeky,
dospelým zaslúžený oddych a relax.

Keď sa dvaja nájdu, okolitý svet prestáva
existovať. Jeden pre druhého chcú
to najlepšie. Vychutnajte si vo dvojici pobyt Wellness Romance a oddávajte
sa spoločne príjemným radovánkam,
kedy sa nemusíte o nič starať.

Zažite atraktívny strašidelný pobyt
s množstvom Halloweenskych prekvapení
a súťaží pre deti aj dospelých.

MIKULÁŠSKY POBYT

ŠTEFANSKÝ POBYT
Oslávte Štefana počas večera plného
zábavy, dobrej nálady a skvelej hudby.
Po pretancovanej noci si doprajte oddych
a relax v termálnej vode.

SILVESTROVSKÝ POBYT
Privítajte s nami Nový rok pri atraktívnom
silvestrovskom programe a načerpajte
energiu do ďalších dní nového roka aj
vďaka našej termálnej vode v našom
zážitkovom Wellness svete.

POBYT TRAJA KRÁLI
Prežite zimné prázdniny s Vašimi deťmi,
zregenerujte svoj organizmus do nového
roka a doprajte si zážitok z oddychu vďaka našej termálnej vode s blahodarnými
účinkami na pohybové ústrojenstvo.

Wellness Hotel Patince****
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