
 

 

 

Hotel Zochova Chata 
♥♥♥♥

 - Modra     H2835 

Poloha: citlivě zrekonstruovaný hotel - ( Stavba roku 2011 ) vystavěný na základě původní  Zochovy Chaty 

z roku 1932 -  se nachází v klidném prostředí bukového lesa na okraji obce Piesok - Modrá , 34 km od 

Bratislavy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vybavení: hotel disponuje recepcí, restaurací s krbem a se salonky , lobby barem, kongresovými sály, 

biliárem , Wi-Fi, wellness zahradou, altánkem a hřištěm před hotelem – externí šachy , kroket, pétanque  atd. 

K hotelu patří i Furmanská Krčma , která se nachází naproti hotelu přes cestu – návštěvu doporučujeme. 

 

WELLNESS CENTRUM – bazén 15x4m s přepadem a vodními tryskami, výřivka o rozloze 16m2. Saunový 

svět: Finská sauna, infrasauna, bylinková sauna, parní sauna, ochlazovací bazén, Kneippova koupel, 

zážitkové sprchy, tepidárium, ledopád, lesní chodníček, s možností kdykoliv přejít z interiéru na jednu z teras 

či do hotelové zahrady s jezírkem, kde se nachází množství lehátek k relaxaci i provátní vířivka s malou 

saunou v sudu. Masáže : klasické reflexní masáže, či masáže chodidel, až po exkluzivní pleťové a tělové 

procedury s kosmetikou Thalgo a Terraké...Fitness vybavené posilovacími stroji značky Technogym a to : 

Multipress, Multifunkční věž, 2x stacionární kolo, sada jednoruček, 2x běžící pás Hotel Zochova chata je 

postaven podle principů feng šuej. Každý předmět má své přesné místo a orientaci.  

Děti mají omezen vstup do Wellness .  

 

Ubytování: a) 2 - lůžkové pokoje KOMFORT (některé s možností přistýlky) : Spr.+WC, 32 "- 40" LCD TV 

klimatizace, topení s individuální regulací, otvíratelná okna, vysokorychlostní internet, 

nadstandardní matrace, antialergické přikrývky, minibar, trezor, vysoušeč vlasů, pantofle a 

župan, kosmetický set. Room service - rozvoz jídla na pokoj         

 

RELAXAČNÍ POBYTOVÉ BALÍČKY na 2 a 4 noci  

Např. POBYT pro 2 osoby na 2 noci s možností prodloužení  

za cenu  od 7.640 Kč / pobyt se snídaní                                             

             • 2x ubytování s bohatou bufetovou snídaní a večeří výběrem ze 3 menu 

• neomezený vstup do Wellness a Spa - s využitím bazénu, saun i zahrady 

• vstup do fitness 

• Wi-Fi připojení v hotelu  

• parkování 

DÍTĚ do 2,99 let se snídaní ZDARMA 

DÍTĚ od 3 do 11,99 let a DOSPĚLÝ NA PŘISTÝLCE se slevou 

MALÉ KARPATY – MODRÁ       

LUXUSNÍ RELAX UPROSTŘED 

PŘÍRODY 


