
Vážený klient,
veľmi si ceníme a ďakujeme vám, za váš záujem o služby nášho hotela Wellness Hotel Patince****. Bude pre 
nás potešením prispieť našimi skúsenosťami, pri organizácii vášho výnimočného podujatia. 

Wellness Hotel Patince**** je jedinečné miesto, ktoré ponúka pestrú škálu služieb pre ideálnu dovolenku, 
nezabudnuteľný rodinný výlet alebo firemnú akciu či event. Hotel je oázou pokoja a harmónie, kam môžete 
uniknúť pred stresom okolitého uponáhľaného sveta. U nás úplne vypnete a zabudnete na starosti, 
dokonale zrelaxujete svoje telo i dušu.
Tím našich odborníkov sa bude o vás starať a rozmaznávať vás tak, aby ste sa tu cítili čo najpríjemnejšie. 
Tým sa pobyt vo Wellness Hoteli Patince stane pre vás zážitkom z oddychu, za ktorým sa k nám budete radi 
vracať zas a znova.

Kongresové centrum, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou hotela, pre vás bude ideálnym miestom. Poslúžia 
Vám 4 konferenčné sály, z ktorých najväčšia môže hostiť až 250 ľudí, so všetkým potrebným vybavením.
Pre viacdňové udalosti ponúkame tiež výhodné ubytovanie v luxusných izbách so štvorhviezdičkovým 
štandardom, zabezpečenie cateringu, neobmedzený vstup do thermal parku, wellness centra a fitness 
centra, spoločne so skvelým parkovaním. Aj vďaka tomu sa vaša konferencia stane podujatím, na ktoré vaši 
účastníci tak skoro nezabudnú.

Wellness Hotel Patince ponúka ubytovanie v 98 izbách rôznych kategórii. Izby Standard, Economy, Superior, 
Imobil, Apartmány Family, štvorlôžkové apartmány a apartmán Imperial. Celková kapacita hotela je 216 
pevných lôžok, 7 rozkladacích lôžok a 43 prísteliek, spolu pre 266 hostí.
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Ponuka ubytovania

wellness hotel patince 
IZBA ŠTANDARD (dvojlôžkové izby)   73x

IZBA ECONOMY (dvojlôžkové izby bez balkóna)   8x

IZBA SUPERIOR (dvojlôžkové izby bez balkóna s rozkladacím gaučom)   2x

IZBA IMOBIL (dvojlôžkové izby prispôsobené imobilným hosťom)   2x

APARTMÁN FAMILY (dvojlôžkové alebo štvorlôžkové apartmány)   9x

ŠTVORLÔŽKOVÝ APARTMÁN (apartmány s oddelenými spálňami a obývacou časťou)  3x

APARTMÁN IMPERIAL (mezonetový šesťlôžkový apartmán s oddelenými spálňami a obývacou časťou)  1x

Celkový počet izieb        98x 

Počet pevných lôžok         216x 

Počet rozkladacích lôžok    7x

Počet prísteliek         43x 

Celkový počet osôb    266x



Naším cieľom je priniesť vám nadštandardné služby a pestré možnosti v oblasti ubytovania, 
wellness, gastronómie, zábavy, kongresov a naplniť tak všetky vaše očakávania. Nezáleží na 
tom, či máte chuť na výbornú kávu, zábavu pri bowlingu alebo relax pri masáži, u nás nájdete 
všetko pre ešte lepší zážitok z pobytu.

 IZBY ŠTANDARD
• Izby Štandard s rozlohou cca. 29m2 sú komfortne plne zariadené dvojlôžkové izby s balkónom, 

vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou, televíziou, minibarom a županom. Na vybraných izbách je 
možné umiestniť prístelky alebo detskú postieľku.

 IZBY ECONOMY
• Izby Economy  s rozlohou cca. 29m2 sú komfortné dvojlôžkové izby (časť izieb bez 

balkóna), s vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou, televíziou, minibarom, županom,  
s možnosťou prístelky, situované na prvom, druhom alebo treťom poschodí. V porovnaní 
s izbami typu ŠTANDARD disponujú rovnakým vybavením, zároveň nižším komfortom  
z dôvodu umiestnenia vzduchotechniky v blízkosti izieb (t.j. možná zvýšená intenzita hluku).

 IZBY SUPERIOR
• Izby Superior  s rozlohou cca. 35 m2 sú komfortné priestranné dvojlôžkové izby (bez balkóna) 

s manželskou posteľou a s možnosťou 1 prístelky. Sú plne zariadené izby s  vlastnou 
kúpeľňou, klimatizáciou, televíziou, minibarom, županom a luxusnou kozmetikou. Na izbách 
je aj rozkladací gauč, ktorý sa dá využiť ako ďalšia prístelka pre 2 osoby.

 IZBY IMOBIL
• Imobilné izby s rozlohou cca. 29 m2 sú komfortne plne zariadené dvojlôžkové izby  

s balkónom, vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou, televíziou, minibarom, županom a luxusnou 
kozmetikou. Tieto izby sú samozrejme prispôsobené imobilným hosťom s vozíčkom.

 APARTMÁNY FAMILY
• Apartmány Family s rozlohou cca. 39-47 m2 sú komfortne plne zariadené dvojlôžkové 

alebo štvorlôžkové apartmány s balkónom, vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou, televíziou, 
minibarom, županom a luxusnou kozmetikou.

 ŠTVORLÔŽKOVÉ APARTMÁNY
• Apartmány Family s rozlohou cca. 39-47 m2 sú komfortne plne zariadené dvojlôžkové 

alebo štvorlôžkové apartmány s balkónom, vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou, televíziou, 
minibarom, županom a luxusnou kozmetikou.

 APARTMÁN IMPERIAL
• Apartmán Imperial s rozlohou cca. 91 m2 je luxusný mezonetový šesťlôžkový apartmán  

s obývacou časťou a 3 samostatnými dvojlôžkovými spálňami (bez balkóna).

 CENA UBYTOVANIA ZAHŔŇA
• raňajky a večere formou bufetových stolov alebo výberom zo 4-chodového menu

• neobmedzený vstup do Thermal parku: veľký relaxačný bazén, oddychový bazén, vírivka, 
detský bazén s toboganom

• neobmedzený vstup do Wellness centra: fínska sauna, švédska sauna, parná sauna, 
bylinková aromatická sauna, infrasauna, ľadový relax, vírivý bazén, ochladzovací bazén, 
oddychová miestnosť

• neobmedzený vstup do fitness centra

• župan na izbe

• parkovanie

• WI-FI pripojenie

 MIESTNY POPLATOK
• 1€/osoba/noc

wellness hotel patince 

WWW.WELLNESSPATINCE.SK



Kongresové priestory 
vO wellness hotelI patince

Ak hľadáte reprezentatívne kongresové priestory, Wellness Hotel Patince**** je ideálnym miestom. 
V našom hoteli nájdete dokonalé spojenie pracovných povinností s oddychom. Niekoľko rokov 
poskytujeme kvalitné služby v oblasti organizovania úspešných firemných akcií. Ideálne zázemie  
a bohaté skúsenosti sú dôkazom množstva eventov, ktoré sme pre klientov zabezpečovali. 
Jedinečné priestory umožňujú naplánovať akciu presne podľa vás. V poskytovaní služieb myslíme 
na každý detail a preto vaša firemná akcia bude u nás výnimočná.

 KONGRESOVÉ PRIESTORY, KTORÉ SA VÁM PRISPÔSOBIA
	 Naše	priestory	vieme	plne	prispôsobiť	akýmkoľvek	požiadavkám.	Naše	4	konferenčné	sály	disponujú	
kvalitným	 technickým	 vybavením	 a	 sú	 vhodné	 pre	malé	 i	 väčšie	 skupiny.	 Konferenčná	 technika	
bola	 úplne	 zmodernizovaná,	 tak	 aby	 spĺňala	 požiadavky	 najnáročnejšie	 požiadavky	 prezentácií	 
a	prednášajúcich.

 KONGRESOVÉ SÁLY
	 Ponúkajú	možnosť	usporiadania	rôznych	školení,	seminárov,	workshopov,	kongresov,	obchodných	
stretnutí	a	rôznych	typov	firemných	podujatí	–	teambuildingy,	firemné	večierky,	motivačné	programy,	
ako	aj	usporiadanie	rodinných	akcií.

 REŠTAURÁCIA
	 Štýlová	hotelová	reštaurácia	má	kapacitu	80	osôb.	Súčasťou	reštaurácie	je	letná	terasa	pri	jazierku,	
ktorá	je	hosťom	k	dispozícii	najmä	v	letnom	období	a	v	priaznivom	počasí	aj	v	prevažnú	časť	roka.	
Raňajky	 a	 večere	 sa	 podávajú	 v	 hotelovej	 reštaurácii	 formou	 bohatých	 bufetových	 stolov	 alebo	
formou	výberu	z	menu.	Obedy	si	hostia	môžu	vybrať	z	ponuky	denného	menu	alebo	z	 jedálneho	
lístka.	 Gurmánske	 špeciality	 našej	 kuchyne	 splnia	 očakávania	 aj	 tých	 najnáročnejších.	 Ponuku	
skvelých	jedál	dopĺňa	aj	široký	výber	regionálnych	a	zahraničných	vín.

 LOBBY BAR 
	 V	Lobby	Bare,	ktorý	sa	nachádza	v	hotelovej	hale	pri	recepcii,	si	môžu	naši	hostia	posedieť	pri	šálke	
kvalitnej	kávy,	chutných	dezertoch	alebo	sa	občerstviť	šťavami	z	čerstvého	ovocia.

 BOWLING BAR 
	 Pre	aktívny	oddych	Vám	poslúžia	dve	bowlingové	dráhy,	biliard,	šípky	a	stolný	futbal.	Ak	plánujete	
bowlingový	 turnaj,	 vieme	 vám	 zabezpečiť	 komplexnú	 organizáciu,	 medzi	 turnajovú	 zábavu,	
vyhodnotenie	aj	sprievodný	kultúrny	program.	Ak	si	chcete	jednoducho	len	zahrať,	dráhy	si	môžete	
rezervovať	na	hotelovej	recepcii.

 POOL BAR  
	 Nachádza	sa	priamo	v	bazénovom	svete	a	ponúka	rôzne	nápoje	už	aj	pre	najmenších.	Objednajte	
si	 svoj	 obľúbený	 drink	 priamo	 z	 bazéna.	 V	 ponuke	 máme	 alko,	 nealko	 nápoje,	 miešané	 drinky,	
čapované	pivo,	kofolu,	kávu	alebo	lokálne	víno	z	našej	ponuky.

 GRILL BAR   
	 Nachádza	sa	v	exteriéri	hotela	pri	vonkajších	bazénoch	a	hosťom	je	k	dispozícii	počas	letnej	sezóny.	
Ponúka	rýchle	občerstvenie	formou	grilovaných	jedál,	rôznych	chuťoviek,	šalátov,	denného	menu	 
a	nápojov.

 PRÍSTAV MARINA PATINCE  
	 Nachádza	sa	na	riečnom	kilometri	1	752	obkolesený	krásnou	prírodou	a	neďalekými	lužnými	lesmi	
či	 ostrovom	Kormoránov.	Poskytuje	 kotvisko	pre	osobnú	 loď	WELLNESS	 1,	 s	 ktorou	 sa	podnikajú	
pravidelné	výletné	plavby	v	okolí	Patiniec.	Na	tomto	mieste	sú	ideálne	podmienky	pre	usporiadanie	
rôznych	outdoorových	podujatí	a	teambuildingových	aktivít.	Prístav	sa	nachádza	iba	5	minút	autom	
od	nášho	hotela.
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 KONGRESOVÁ SÁLA GRANDE
 Možnosť rozdelenia na 2 samostatné priestory. 

Kongresová sála Juh a Kongresová sála Sever, 
klimatizovaný priestor, WI-FI pripojenie 
na internet, premietacie plátno, flipchart, 
dataprojektor, notebook, mikrofón, ozvučenie, 
tanečný parket.

 • rozmery:  18 m x 18 m
 • rozmer v m2:  324
 • U-sedenie:  72
 • škola sedenie:  180
 • I- sedenie:  100
 • kino sedenie:  250
 • cena za 1 deň:  500 EUR
 • cena za ½ deň:  250 EUR

 KONGRESOVÁ SÁLA SEVER
 Klimatizovaný priestor, WI-FI pripojenie 

na internet, premietacie plátno, flipchart, 
dataprojektor, notebook, mikrofón, ozvučenie, 
prenosný parket, panoramatické okná s denným 
svetlom s možnosťou zatienenia, priamy vchod 
od parkoviska v prípade prenosu firemných 
podkladov do kongresovej miestnosti.

 • rozmery:   9,95 m x 18 m
 • rozmer v m2:   179
 •  U-sedenie:  60
 • škola sedenie:  100
 • I- sedenie:  50
 • kino sedenie:  150
 • cena za 1 deň:  300 EUR
 • cena za ½ deň:  150 EUR

 KONGRESOVÁ SÁLA JUH
 Klimatizovaný priestor, WI-FI pripojenie 

na internet, premietacie plátno, flipchart, 
dataprojektor, notebook, mikrofón, ozvučenie, 
prenosný parket, panoramatické okná s denným 
svetlom s možnosťou zatienenia, vhodné na 
coffee break prestávky, či večerný raut.

 • rozmery:   7,55 m x 18 m
 • rozmer v m2:  136
 • U-sedenie:  56
 • škola sedenie:  70
 • I- sedenie:  50
 • kino sedenie:  100
 • cena za 1 deň:  300 EUR
 • cena za ½ deň:  150 EUR 

Kongresové priestory 
vO wellness hotelI patince

MIESTNOSŤ ROZMER ROZMER V m2 U - SEDENIE ŠKOLA - SEDENIE I-SEDENIE DIVADLO
/KINO-SEDENIE

KONGRESOVÁ SÁLA GRANDE 18x18 m 324,0 72 180 100 250

KONGRESOVÁ SÁLA JUH 7,55x18 m 135,9 56 70 50 100

KONGRESOVÁ SÁLA SEVER 9,95x18 m 179,1 60 100 50 150

KONFERENČNÁ SÁLA 9,05x5,40 m 48,9 30 40 30 40

KONFERENČNÁ SÁLA ZÁPAD 4,50x5,40 m 24,3 14 16 14 16

KONFERENČNÁ SÁLA VÝCHOD 4,55x5,20 m 24,7 14 16 14 16

 KONFERENČNÁ SÁLA
 Možnosť rozdelenia na 2 samostatné priestory. 

Konferenčná sál Západ a Konferenčná sála 
Východ, klimatizovaný priestor, dataprojektor, 
WI-FI pripojenie na internet.

• rozmery:    9,05 m x 5,40 m
• rozmer v m2:   49
• U-sedenie:   30
• škola sedenie:  40
• I- sedenie:   30
• kino sedenie:  40
• cena za 1 deň:  170 EUR
• cena za ½ deň:  85 EUR

 KONFERENČNÁ SÁLA ZÁPAD
 Klimatizovaný priestor, dataprojektor, WI-FI 

pripojenie na internet.

 • rozmery: 4,50 m x 5,40 m
 • rozmer v m2:  24
 • U-sedenie: 14
 • škola sedenie:16
 • I- sedenie:14
 • kino sedenie:16
 • cena za 1 deň: 100 EUR
 • cena za ½ deň: 50 EUR

 KONFERENČNÁ SÁLA VÝCHOD
 Klimatizovaný priestor, dataprojektor, WI-FI 

pripojenie na internet.

 • rozmery: 4,55 m x 5,20 m
 • rozmer v m2:  24
 • U- sedenie: 14
 • škola sedenie: 16
 • I- sedenie: 14
 • kino sedenie: 16
 • cena za 1 deň: 100 EUR
 • cena za ½ deň: 50 EUR
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VYBAVENIE HOTELA
A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

wellness hotel patince 

 WELLNESS & SPA
• Thermal park - veľký relaxačný bazén, oddychový bazén, vírivka, detský bazén s toboganom

• Wellness centrum - fínska sauna, švédska sauna, parná sauna, bylinková aromatická sauna,  
 infrasauna, ľadový relax, vírivý bazén, ochladzovací bazén, oddychová miestnosť

• SPA a wellness procedúry - klasické masáže, thajské masáže, tvárové a telové ošetrenia,  
 vaňové kúpele, zábaly

 BARY A REŠTAURÁCIE
• Hotelová reštaurácia s terasou a ponukou Á la carte menu

• Lobby bar - nachádza sa pri hotelovej recepcii

• Bowling bar - nočný bar s bowlingovými dráhami

• Pool bar - nápojový bar v relaxačnom bazéne

• Grill bar - nachádza sa v areáli hotela pri vonkajších bazénoch

 ZÁBAVA A VOĽNÝ ČAS
• Detské kútiky

• Animačné programy pre deti

• Vonkajšie aktivity v hoteli: cykloturistika, nordic walking, rybolov, vodné bicykle, petanque,  
 plážový volejbal, tenis, minigolf

• Vnútorné aktivity v hoteli: fitness, aqua gym, bowling, biliard, šípky, stolný futbal, stolný tenis

• Vyhliadkové plavby po Dunaji

 Doplnkový program
• Ochutnávky regionálnych vín

•  Ochutnávky regionálnych destilátov 

•  Ochutnávky rumov

•  Vonkajšie a vnútorné teambuildigové aktivity priamo na mieru podľa vašich preferencií
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WELLNESS HOTEL PATINCE

Wellness Invest, a. s.

Sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava  

Prevádzka: Patince 431, 

946 39 Patince

KONGRESOVÉ A OBCHODNÉ ODDELENIE
kongresy@wellnesspatince.sk

+421 918 243 284

obchod@wellnesspatince.sk
+421 915 993 970

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Odd.: Sa, Vložka č.: 5607/B

IČO: 47 240 008 

IČ DPH: SK2023551904

DIČ: 2023551904

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3309000000005192054777

SWIFT: GIBASKBX

WWW.WELLNESSPATINCE.SK


