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Peter Seidner
Generálny riaditeľ  x-bionic® sphere

Milí hostia, 

dovoľte mi uvítať Vás čo najsrdečnejšie v našom unikátnom rezorte x-bionic® sphere, 
obkolesenom krásami Podunajskej nížiny Žitného ostrova, nachádzajúcom sa 
v bezprostrednej blízkosti veľkolepého Dunaja, v meste Šamorín. 

Od prvého kontaktu sa Vám bude venovať priateľský a ústretový personál. Zastavte sa 
na recepcii hotela kde Vám radi poradia s každým problémom či požiadavkou, ktoré 
budete počas Vášho pobytu mať, alebo predstravia bohatý program, ktorý sme 
s našim tímom pre vás špeciálne pripravili. 

Splnenie Vašich očakávaní je pre nás prioritou, ktorej vždy venujeme maximálne 
úsilie. Odmenou pre nás sú spokojné rodiny s deťmi, ktore návštevou nášho rezortu 
načerpali nové sily a splnili svojimi ratolestiam tajné sny ohľadom nezabudnuteľných 
prádznin. 

Nesmierne si vážime Vaše rozhodnutie zažiť neopakovateľné chvíle práve v našom 
rezorte. Prijmite, prosím, ešte raz moje úprimné poďakovanie za Váš pobyt u nás. 
Staňte sa súčasťou našej rodiny. Staňte sa súčasťou zážitku. Verím, že toto leto 
spoločne s nami zažijete naozaj viac. 

S úctou,

Peter Seidner 
Generálny riaditeľ X-BIONIC® SPHERE a.s. 

PODUJATIA 
ORGANIZOVANÉ V 
X-BIONIC® SPHERE 
SÚ PRE VŠETKÝCH 

DIVÁKOV 

ZADARMO.

THE CHAMPIONSHIP
The Championship sú jedinečné maj-
strovstvá sveta v triatlone zo svetovej 
triatlonovej série CHALLENGE FAMILY. 
Ide o triatlonové podujatie, ktorého sa 
zúčastnia profesionálni triatlonisti, ako 
aj amatérski športovci. 
27. – 29. august 2021

Historicky prvý Collins Cup sa uskutoční v 
x-bionic® sphere – špičkovom športovom 
rezorte v Šamoríne. Unikátne zápolenie 
svetovej špičky sa stane súčasťou víken-
dovej festivalovej oslavy triatlonu. 
28. august 2021

CYKLOMARATÓN
Zažite úžasnú atmosféru cyklistického 
pelotónu brázdiaceho naprieč krá-
sami našej krajiny. Vopred vás bude 
hnať vaša pokora a dosiahnutie cieľa, 
pomôžu vám v tom aj povzbudzujúci 
obyvatelia obcí. 
3. júl 2021

Po prvýkrát na Slovensku počas najzná-
mejšieho podujatia na svete, priamo z 
Olympijských hier v Japonsku, budeme 
#pripravení zažiť, víťaziť, fandiť, športo-
vať spolu s našimi olympionikmi .
23. júl - 8. august 2021

Unikátna jazdecká šou po prvýkrát 
v x-bionic® sphere. Privítajte s spolu 
s nami špičkových jazdcov z celého 
sveta.
30. júl - 1. august 2021

FARRIER’S HORSE
POLO SHOW

Vychutnajme si spoločne atmosféru 
cyklistického podujatia s rôznym povr-
chom, prekážkami, strmými stúpania-
mi, kde pretekári musia zoskakovať z 
bicykla a bicykel prenášať. 
17. - 21. november 2021

X-BIONIC® CYKLOKROS

Program pre rodinu s možnosťou vidieť 
nádherné kone a ich skokové ume-
nie. Čaká vás skvelý zážitok a úžasná 
atmosféra. 
6. – 8., 20. – 22., 27. – 29. august 2021

DANUBE SUMMER LIVE
X-BIONIC® SPHERE

Zažite atmosféru skokového podujatia 
s medzinárodnou účasťou u nás 
v jazdeckom areáli.
14. - 18. júl 2021  CSI 2*
22. - 25. júl 2021  CSI 3*

MEDZINARODNÉ 
SKOKOVÉ PODUJATIA

 Letná dovolenka v x-bionic® sphere 
 s atmosférou ako pri mori
•  2 DETI ZDARMA DO 13 ROKOV NA PEVNOM LÔŽKU

•  3, 4 A 7 DŇOVÉ POBYTY

•  20 ANIMÁTOROV A BOHATÝ PROGRAM

•  POLPENZIA V CENE POBYTU

•  NEOBMEDZENÝ VSTUP DO X-BIONIC® AQUATIC SPHERE
 (PLAVECKÉ BAZÉNY, VODNÉ ATRAKCIE, RODINNÉ A RELAXAČNÉ BAZÉNY VRÁTANE AQUATIC NINJA)

•  NEOBMEDZENÝ VSTUP DO X-BIONIC® ATHLETIC SPHERE
 (ATLETICKÝ OVÁL, MULTIFUNKČNÉ IHRISKO)

•  NEOBMEDZENÝ VSTUP NA DETSKÉ IHRISKO ADVENTURELAND 
 A DETSKÝ KÚTIK PLAYFUN
      Pre rezerváciu pobytu navštívte najbližšiu kamennú 
 cestovnú kanceláriu CK SATUR alebo nás kontaktujte: 
 info@saturtravel.sk / +421 850 555 111 / +421 903 557 585. 

 x-bionic® sphere    Dubová 33/A, Šamorín    www.x-bionicsphere.com 
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Zakúpite exkluzívne 
cez www.satur.sk

od 229 EUR 
za osobu 



x-bionic® equestor sphere tvorí najväčšiu časť re-
zortu a zahŕňa najmodernejšie olympijské jazdecké 
centrum v Európe, ktoré sa veľmi rýchlo stalo obľú-
benou a vyhľadávanou destináciou jazdcov z celého 
sveta. x-bionic® equestor sphere sa môže pýšiť tromi 
trávnatými, tromi pieskovými arénami a dvomi vnú-
tornými jazdeckými halami a dostihovou dráhou dl-
hou takmer dva kilometre. x-bionic® equestor sphere 
dokazuje, že svojou veľkosťou, kvalitou, vybavením a 
zmyslom pre detail vytvára perfektné podmienky pre 
kone i jazdcov. 

x-bionic® convention sphere prináša nové možnosti v 
oblasti organizácie odborných konferencií, firemných 
večierkov či banketov, teambuildingov, alebo obchod-
ných stretnutí. Služby a priestory nášho rezortu viete 
využiť aj pre organizáciu rodinných osláv, alebo svad-
by. Na jednom mieste sa nachádza 12 kongresových a 
konferenčných miestností s celkovou kapacitou 1 850 
miest. Najväčšia kongresová sála v re gióne je určená až 
pre 600 hostí.

V budúcom roku sprístupníme pre verejnosť aj mo-
derné športové centrum, v rámci ktorého sa rodičia 
s deťmi môžu zabaviť pri kombinácii šialených akro-
batických kúskov, boulderingu, ninja bojovníkovi, 
parkoure, alebo pohybe samotnom. Súčasťou bude 
aj multifunkčná hala pre všetky loptové hry, silová a 
regeneračná zóna, hala pre bojové umenia a Oktagon 
Gym. 

Otvárame v roku 2022

AdventureLand je vonkajšie viacúčelové ihrisko pre deti 
aj dospelých. AdventureLand je rozdelený do niekoľ-
kých zón určených pre rôzne vekové skupiny. Na vzdelá-
vaco-zábavnom ihrisku si  deti a dospelí môžu oddých-
nuť, zabaviť sa na predstavení v priestoroch amfiteátra, 
a naučiť sa, ako sa pestujú plodiny, ako sa vyrábajú 
rybárske siete, ako možno preplaviť oceán na pirátskej 
lodi, či  užiť si vodný svet, alebo ako prejsť labyrintom.

X-BIONIC® HOTEL ponúka prémiové ubytovanie s 
kapacitou 1 000 hostí a je navrhnutý nielen pre špor-
tovcov, ale aj pre rodiny s deťmi,  či individuálnych 
návštevníkov. Poskytujeme ubytovanie v priestran-
ných izbách rôznych kategórií, s kapacitou od 2 do 4 
osôb, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších klien tov. 
Súčasťou hotela je aj samostatný koncept luxus ného 
ubytovania x-bionic® strato sphere, ktorý ponúka 12 
priestranných strešných apartmánov s krásnym 
vý hľadom na Dunaj.

V x-bionic® power sphere sa nachádza jedno z naj-
lepšie vybavených fitnescentier na Slovensku od 
Technogym, Cybex a Eleiko. V rámci priestorov s veľ-
kosťou 1 000 m2 je prerozdelené na silovú a kardio 
zónu a s možnosťou skupinových tréningov. Ponúka 
naozaj neobmedzené možnosti pohybu pre každého. 
Nájdete tu aj kryosaunu, kde môžete vyskúšať jedi-
nečnú kryoterapiu – modernú alternatívnu liečebnú 
metódu vhodnú na viacúčelovú regeneráciu tela.

V rezorte nájdete reštaurácie s rôznymi konceptmi, v 
rámci ktorých sa bežné stolovanie mení na pravý kuli-
nársky zážitok. Okrem reštaurácie Olym-Pick, kde je po-
dávaná polpenzia bufetovou for mou je pre vás pripra-
vená aj špeciálna ponuka „all you can eat“ v čase obeda, 
môžete navštíviť reštauráciu APANI®, inšpirovanú ázij-
skou kultúrou s grilom tepanyaki a jedlami pripravo-
vanými skúsenými profesionálmi a sushi šéfkuchármi. 
V reštaurácii Farrier’s si môžu hostia vychutnať skvelé 
jedlo pri atmosfére konských parkúrových pretekov. 

x-bionic® aquatic sphere je miesto pre maximálny 
športový výkon i vytúžený relax. K dispozícii máme 
50 m vonkajší olympijský bazén, 25 m vnútorný ba-
zén, prieplavový rekreačný bazén s rozmanitými vod-
nými atrakciami, ako gejzíry, masážne trysky či „divo-
ká rieka“, vonkajší a vnútorný detský bazén. Zábavu 
vám okrem VeloCity Aquatic Ninja zabezpečia 2 celo-
ročné interiérové tobogany, 2 exteriérové tobogany a 
1 rodinná vodná exteriérová šmykľavka.



Vychutnajte si jedinečný filmový zážitok v kine, kto-
ré poskytuje  miesto na sedenie v pohodlných seda-
cích vakoch pre 112 ľudí. Jeho farebný dizajn okamžite 
poteší návštevníkov. Najnovšie filmy môžete pozerať 
v originálnej, slovenskej alebo maďarskej zvukovej 
stope. Plán premietania nájdete na www.tulicinema.
com.

Je miestom pre obnovenie fyzických a psychických síl 
po náročnom dni. V x-bionic® wellness sphere nájde-
te mnoho spôsobov, ako sa príjemne uvoľniť a načer-
pať novú energiu. Široká ponuka procedúr a wellness 
atrakcií zahŕňa 7 druhov jedinečných sáun spolu s 
vonkajším ochladzovacím bazénom, tepidárium, soľ-
nú jaskyňu, kneippov kúpeľ a 3 vírivky.

x-bionic® athletic sphere bola navrhnutá s ohľadom 
na tréningové požiadavky profesionálnych športovcov 
a je sprístupnená aj bežnej verejnosti. Zároveň spĺňa 
štandardy na organizáciu športových podujatí, ako  
medzinárodný atletický míting P-T-S. Nájdete tu 400 
m atletický ovál s 8 dráhami, 200 m tréningový ovál so 
4 dráhami a 130 m stúpajúcu / klesajúcu dráhu. Súčas-
ťou atletického štadiónu je aj multifunkčný priestor 
pre loptové hry, ako sú hádzaná, volejbal, nohejbal, 
streetball či minifutbal.

Gymnastická hala sa stala v roku 2020 Regionálnym 
centrom talentovanej mládeže. Hala je vybavená 
olympijským zariadením značky SPIETH Gymnastics a 
bola navrhnutá s ohľadom na tréningové požiadavky 
profesionálnych športovcov. Jej kľúčovými princípmi 
sú bezpečnosť, dynamika a maximálny športový vý-
kon. Okrem podpory profesionálneho športu je našim 
poslaním vzdelávanie a pohybová príprava detí a mlá-
deže. 



MEDZINÁRODNÝ TRÉNINGOVÝ KEMP 

V Karanténnom centre pre vrcholový šport pre-
behlo v spolupráci so Slovenským Zväzom Juda 
sústredenie na medzinárodnej úrovni. Do Ka-
ranténneho centra zavítalo viacero krajín, ktoré 
prispeli k navýšeniu celkovej kvality prípravy. V 
bubline sa stretli reprezentanti zo Švajčiarska, 
Slovenska, Česka, Maďarska, Dánska, Estónska, 
Chorvátska, Poľska, Luxemburska a tiež repre-
zentanti ďalekej Austrálie.

11. - 16. marec 2021

Vďaka spoločnej iniciatíve Slovenského olympij-
ského a športového výboru a Olympijského tré-
ningového centra x-bionic® sphere v Šamoríne 
od polovice novembra 2020 funguje Karanténne 
centrum pre vrcholový šport s cieľom pomôcť 
slovenskému športu a zabezpečiť pre množstvo 
športovcov kontinuitu športovej prípravy. Štatút 
centra podporili štátny tajomník MŠVVŠ SR pre 
šport Ivan Husár aj splnomocnenec vlády SR pre 
mládež a šport Karol Kučera a schválil ho Ústred-
ný krízový štáb SR.  

Účasť 12 športových zväzov
Viac ako 4.000 športovcov

59. ROČNÍK VC SLOVENSKA

Na 59. ročníku sa zúčastnilo 51 športových 
klubov vrátane klubov z Českej republiky, Malty 
Slovinska. Dokopy sa na VC Slovenska predsta-
vilo 234 športovcov. Počas jednotlivých dní VC 
Slovenska sme zaznamenali viacero výkonov, 
ktoré sa niesli vo forme prekonaných rekordov 
a splnených limitov. Celkovo boli pokorené 3 
rekordy a splnených 12 limitov na ďalšie medzi-
národné podujatia, ako ME a MEJ. 

5. - 7. marec 2021

56. ROČNÍK ATLETICKÉHO MÍTINGU P-T-S

Slovenský atletický zväz organizoval už tradičný 
56. ročník atletického mítingu P-T-S, v tomto 
roku prvýkrát so striebornou známkou World 
Athletics Continental Tour (WACT).

2. jún 2021

MSR SENIOROV V KARATE

Na turnaji v kate a kumite sa predstavila sloven-
ská špička, v počte viac ako 70 nominovaných 
reprezentantov z 22 klubov celého Slovenska, 
bojujúca o tituly Majstrov Slovenska. Turnaj 
MSR seniorov bol zaradený do plánu prípravy 
na Majstrovstvá Európy seniorov 19. - 23. 5. 2021 
v chorvátskom meste Poreč a zároveň na Tokio 
2020, Kvalifikačný turnaj 11. - 13. 6. 2021 v Paríži 
vo Francúzsku.

19. - 26. apríl 2021

22. ROČNÍK PLAVECKÉHO MÍTINGU 
ORCA CUP 
Na medzinárodnom plaveckom mítingu sme 
zaregistrovali splnenie 12 limitov potrebných na 
vrcholné podujatia v seniorských, či junior-
ských kategóriách. Pokorených bolo tiež deväť 
rekordov a jeden juniorský slovenský rekord. 
Zaznamenali sme účasť vyše 200 pretekárov z 
Ukrajiny, Česka, Slovinska a Slovenska.

30. apríl - 2. máj 2021



a najväčšom športovom 
festivale, aký sa na Slo-
vensku konal, bude pre 

návštevníkov pripravený sku-
točne bohatý program – 17  dní
plných športu a zábavy pre všet-
ky vekové kategórie. Olympij-
ský festival sa slávnostne začne 
23. júla 2021 otváracím ceremo-

niálom so špeciálnym kultúr-
nym programom. 

         V areáli x-bionic® sphere 
budú mať návštevníci možnosť 
denne si vyskúšať desiatky 
olympijských aj neolympijských 
športov pod vedením skúse-
ných inštruktorov. 

N

Olympijské hry a olympijské športy nie sú len pre 
vrcholových športovcov. Preto sa počas najsledova-
nejšieho podujatia na svete, Hier XXXII. olympiády 
v Tokiu, otvoria širokej verejnosti brány Olympij-
ského festivalu. 

Možnosti zašportovať si 
a zoznámiť sa s olympijskými 
i neolympijskými športami 

Plnohodnotné 
využitie a strávenie 
prázdninového dňa

Bohatý sprievodný 
kultúrny program 
od rána do večera

Stretnutia so známymi 
osobnosťami slovenského 
športu

Priame prenosy z olympijských 
súťaží, televízne štúdio RTVS 
a štúdio Fun rádia

Autogramiády
Gastro zóna
Relax v príjemnom 
prostredí

Športové i nešportové 
aktivity pre všetky 
vekové kategórie

Svoje aktivity odprezentujú aj 
športové zväzy a profesionál-
ne športové kluby. V najväčšej 
slovenskej olympijskej fanzóne 
privítajú na hlavnom pódiu 
olympionikov, ktorí po svojich
 

súťažiach v Tokiu zamieria pria-
mo do Šamorína, ale aj význam-
né osobnosti celého slovenské-
ho športu. Nebude chýbať auto-
gramiáda pre návštevníkov 
festivalu so všetkými hosťami.

                   kultúry 
a zábavy pre všetkých



Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú:

MEDIÁLNI PARTNERI

EXKLUZÍVNY PARTNER GENERÁLNI PARTNERI

e to vášeň, prostriedok 
upevňovania zdravia. Spája 
ľudí. Šport dokáže z ľudí 

dostávať to najlepšie, pomáha 
budovať priateľstvá a posilňuje 
hodnoty úcty a rešpektu. Ľu- 
ďom umožňuje prežívať dni 
kvalitnejšie a robí zo Slovenska 
lepšie a bezpečnejšie miesto.

Našou obrovskou snahou 
je, aby čo najviac Slovákov 
športovalo a malo radosť z po-
hybových aktivít. Šport má veľ- 
ký dopad na spoločnosť. Pomá-
ha byť fit a zlepšovať zdravie. 

Vďaka športu a pohybovým 
aktivitám sa ľudia cítia lepšie. Aj 
preto sa snažíme zabezpečiť čo 
najlepšie podmienky pre šport 
a jeho rozvoj na Slovensku.

d svojho vzniku . decembra  sme s členmi 
Slovenského olympijského a športového výboru 
už viac ako tridsaťkrát využili možnosť vybrať 

a vyslať do sveta tímy na veľké podujatia. Zostavili sme 
slovenské výpravy na olympijské hry, zimné olympijské hry, 
olympijské hry mládeže, zimné olympijské hry mládeže, 
Európske hry či letné a zimné Európske olympijské festivaly 
mládeže. Športovci sú v centre záujmu celého Slovenského 
olympijského a športového výboru.

J

O

V Slovenskom olympijskom a športovom výbore snívame 
o tom, že Slovensko sa stane krajinou, v ktorej bude každý 
športovať a mať radosť zo športu. O význame športu nikto 
nemôže pochybovať.

Pomáhame športovcom 
i pri rozvoji športu

DODÁVATELIA

HLAVNÍ PARTNERI PARTNER

Vzdelávame k hodnotám

Ako strešná organizácia sloven-
ského športu reprezentujeme viac 
ako 70 národných športových fe-
derácií a zväzov.
 

Všetky informácie nájdete
na www.olympic.sk.

ngažujeme sa vo vzdeláva-
cích programoch pre mla-
dých i starších ľudí i v pro-

pagácii olympijských myšlienok. 
Vďaka Olympijskej solidarite i part-
nerstvám podporujeme mladých 
športovcov a ich športový rozvoj 

a rast. Prostredníctvom vlastných 
komunikačných sietí sa v SOŠV 
delíme s verejnosťou o inšpiratívne
príbehy slovenských športovcov   
a tímov a podporuje ich šírenie aj       
v ďalších médiách.

V Slovenskom olympijskom a športovom výbore (SOŠV) uznáva-
me hodnoty, akými sú výnimočnosť, integrita, schopnosť viesť, 
hrdosť, priateľstvo a rešpekt. Inklúzia a diverzita podporujú tieto 
hodnoty a vnášajú ich do všetkých olympijských aktivít.

A
Podporujeme 

mladých 
športovcov 

a ich športový 
rozvoj.



ŠKOLA
VARENIA

Naša ázijská reštaurácia APANI® ponúka 
gurmánske špeciality a delikatesy zo 
všetkých oblastí tohto kontinentu. Preto 
v pravidelných intervaloch prichádzame s 
novinkami, ktoré prispôsobujeme sezóne, 
aby použité suroviny boli čo najčerstvejšie. 

A keďže sme športový rezort, aj v období 
Olympijských hier u nás nájdete špeciality 
Japonska, práve pre túto príležitosť. Stačí 
prísť a ochutnať.

Máte radi nevšedné kulinárske zážitky a baví 
vás ich príprava a experimentovanie? Exotická 
ázijská škola varenia so šéfkuchárom Chrisom 
Betkom bude niečo pre vás! Všetko, čo sa 
naučíte a pripravíte, aj ochutnáte a svojimi 
kulinárskymi skúsenosťami určite ohúrite aj 
svoju rodinu a priateľov. Tešíme sa na vás ako 
jednotlivca, pár alebo celú rodinu. 

Potrebné rezervovať najneskôr 24 hodín 
vopred na recepcii hotela ale na concierge 
pulte.

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

Nie nadarmo sa pýšime najväčšou sochou 
koňa a najkrajším západom slnka na Dunaji. 
Počas niektorých víkendov zažijete aj skoky 
na koňoch, ktoré môžete sledovať priamo 
z terasy reštaurácie Farrier´s a pri tom si 
vychutnávať rôzne mäsité či bezmäsité 
špeciality. Pochutnať si môžete na T-bone 
steaku s kosťou, Ribeye steaku, Flank steaku, 
všetko kvalitné mäsá pôvodom zo Slovenska, 
Argentíny a Írska. Zárukou kvality je nie len 
čerstvosť surovín, ale aj zohratý tím skúse-
ných kuchárov. Atmosféra očarí malých aj 
veľkých gurmánov, či divákov. 

OTVÁRACIE HODINY:
KAŽDÝ DEŇ 11:30 - 23:00

OTVÁRACIE HODINY:
SOBOTA 11:30 - 13:30
CENA: 24€ / OSOBA PRE DRŽITEĽOV X-CARD

OTVÁRACIE HODINY:
ŠTVRTOK - SOBOTA  09:00 - 23:00
NEDEĽA 09:00 - 21:00

CHRIS BETKA
ŠÉFKUCHÁR 

•  Sous chef v ázijskej
 reštaurácii Fou Zoo
• Chef de Patrie v 
 Írsku, reštaurácia 
 so zameraním na 
 čerstvé ryby / x-bionicsphere.sk

/ xbionicsphere

T-BONE STEAK 
DEMIGLACE OMÁČKA, PEČENÝ ZEMIAK

VONKAJŠÍ BAR

FISH AND CHIPS
TRESKA, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA

NA FARRIER‘S ARÉNU
TERASA S VÝHĽADOM



OBEDOVÉ MENU
OLYM-PICK

LEGENDS’ 
BAR

Reštaurácia Olym-Pick ponúka na obed chutné denné 
menu „all you can eat“, ktoré obsahuje polievku, šalát 
bar, výber z hlavných jedál, dezert a tiež čerstvú pizzu. 
Samozrejmosťou je aj samoobslužný nápojový bufet.

Legends´ Bar nesie názov podľa svetoznámych 
športových legiend. Je ideálnym miestom na nefor-
málne stretnutia s priateľmi, alebo rodinou, hudobné 
večery a koncerty, či premietania živých prenosov 
najvýznamnejších športových podujatí. Vychutnajte 
si kokteil, pozvite priateľov na hru bowlingu alebo 
billiardu. Počas mesiacov júl a august máme pre Vás 
pripravené špeciálne ponuky.

KAŽDÝ DEŇ: 20:00 - 21:00 
50% ZĽAVA NA VYBRANÉ ALKOHOLICKÉ 

NÁPOJE A PIVO.

KAŽDÝ DEŇ: 19:00 - 20:00 
50% ZĽAVA NA VYBRANÉ 
NEALKOHOLICKÉ COCKTAILY. KAŽDÝ DEŇ: 18:00 - 02:00 

1+1 HODINA ZADARMO BOWLING.

DOSPELÝ 11 €
DIEŤA DO 12 ROKOV 8 €

OTVÁRACIE HODINY:
RAŇAJKY:  07:00 - 10:00
OBED:  12:00 - 14:00
VEČERA:  18:00 - 21:00

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

/ x-bionicsphere.sk
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U nás v Tuli® Cinema sa snažíme sa, aby 
sa aj obyčajná návšteva kina zmenila na 
maximálny filmový zážitok! Vychutnajte 
si spoločne s nami množstvo filmových 
noviniek a obľúbených animovaných 
filmov pre celú rodinu.

Lístok do Tuli® Cinema je možné 
zakúpiť v x-perience store 
pri hoteleovej recepcií.

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

PREMIÉRA:
SUICIDE  SQUAD 2 

PREMIÉRA:
RÝCHLO A ZBESILO 9

PREMIÉRA:
HOTEL TRANSYLVIANIA 4

PREMIÉRA:
SPACE JAM: NEW LEGACY

PREMIÉRA:
CROODS 2

PRE DRŽITEĽOV X-CARD ZA 3,5€
STREDNÝ POPCORN + KOFOLA 0,5L 



KRYOSAUNA

120 MINÚT 
ZADARMO

SPIN&GO

RELAX A 
ODDYCH VO
WELLNESS
Kvapky vody dopadajúce na hladinu, relaxačná 
hudba, absolútne kľudná myseľ a rozmaznané 
telo? U nás ÁNO! Pozývame Vás „vypnúť“ a dopriať 
telu zaslúžené hýčkanie v prostredí nášho 
je dinečného x-bionic® wellness sphere. 
Za výhodné vstupné Vám ponúkame zážitok vo 
forme 7 druhov sáun, 3 druhov víriviek, tepidária 
a mnohých ďalších pô žitkov v kľude a súkromí.

Potrebná rezervácia na recepcii Wellness.

Vyskúšajte jedinečnú kryoterapiu – modernú alter-
natívnu liečebnú metódu vhodnú na viacúčelovú 
regeneráciu tela. Kryoterapia – liečba chladom, 
je krátkodobé vystavenie tela extrémne nízkym 
teplotám (od -110°C do -190°C), ktoré bezpečne a 
prirodzene aktivuje stimuláciu obranyschopnosti 
ľudského organizmu a pomáha podporiť metabo-
lické procesy v tele.

Potrebná rezervácia na recepcii Gym.
Minimálny počet 4 osoby. 

Rozhodli ste sa preskúmať mesto 
Šamorín alebo bezprostredné okolie 
nášho rezortu? Potom je pre Vás ide-
álnou voľbou Hop&Go. Ide o zdieľanú 
mobilitu mestských bicyklov X-BIKE, 
ktorých sieť dockovacích staníc nájdete 
tiež priamo v areáli x-bionic® sphere. 

Registrujte sa na www.xbike.sk 

   PROMO KÓD: 
   6H39PG

Okolie x-bionic® sphere uspokojí túžby 
každého, kto preferuje malebné cyklistické 
trate po hrádzi pozdĺž rieky Dunaj. V našej 
požičovni bicyklov máme pre vás pripravené 
kvalitné bicykle BIANCHI, ktoré sú od nášho 
partnera spoločnosti Pro-Cycling. Vhodné 
sú na cyklovýlety do okolia nášho rezor tu, 
ako aj najnáročnejšiu cykloturistiku.

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

CENA 15€ / CELÝ DEŇ
PRE DRŽITEĽOV X-CARD

RAJEC 0,75 L ZADARMO PRI 
CELODENNOM PRENÁJME BICYKLA

CENA OD 15€ / PROCEDÚRA
PRE DRŽITEĽOV X-CARD

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - PIATOK 06:00 - 21:00 
SOBOTA - NEDEĽA 07:00 - 20:00

ŠPECIÁLNA CENA 15€ / 90 MINUTOVÝ VSTUP
PRE DRŽITEĽOV X-CARD

UTOROK - PIATOK 16:00 - 18:00
SOBOTA 15:00 - 17:00

50% ZĽAVA NA VSTUP DO WELLNESS
PRE UBYTOVANÝCH HOSTÍ 25 € / VSTUP



Cvičenie určené na rozvoj kondičných 
a koordinačných schopností, ale aj gymnas-
tických zručností. Tréning s profesionálnymi 
trénermi je zameraný na všestrannú prácu 
s vlastnou hmotnosťou tela a nácvik základ-
ných cvičebných tvarov na gymnastických 
náradiach. 

Potrebná rezervácia na recepcii Gym.
Minimálny počet 6 osôb. 

GYMNASTIKA
PRE DETI AJ 
DOSPELÝCH

Náš Gym je jedným z najpokročilej-
ších a najlepšie vybavených fitness 
centier na Slovensku. Je rozdelený 
na silovú a kardio zónu – či chcete 
prísť cvičiť sami, s trénerom ale-
bo v skupine, určite si tu nájdete 
dostatok miesta pre váš maximálny 
športový výkon.

TRÉNING
V GYME

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

/ x-bionicsphere.sk
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50% ZĽAVA NA VSTUP DO GYM
PRE UBYTOVANÝCH HOSTÍ 3 € / VSTUP

NARODENINOVÉ OSLAVY 
PRE VAŠE RATOLESTI

CENA OD 20€ / TRÉNING S TRÉNEROM
PRE DRŽITEĽOV X-CARD



1 × vstup na súťaž VeloCity Aquatic Ninja 
v sobotu  až nedeľu od 11:00 do 16:00. 
Tento voucher je v hodnote 2 €.

VELOCITY
AQUATIC 

NINJA
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5

67
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9

10
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BEACH BAR

BISTRO PRACLÍK

STREET BUFFET

8

X-BIONIC®

AQUATIC SPHERE
MAPA

1 Hlavný vstup

2 Letný vstup

3 Recepcia

4  Tribúna

5  Tobogany

6 Bazén 50m

7 Bazén 25m

8 Detský bazén

9 Bazén s atrakciami

10 Plážový volejbal / futbal

11 VIP zóna

12 VeloCity Aquatic Ninja

1
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4
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5

5

67
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8

9
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11

3

/ x-bionicsphere.sk
/ xbionicsphere

      TOTO LETO
   ZAŽITE VIAC

Hlavný partner: Partneri:

Zdolajte dráhu VeloCity Aquatic Ninja 
a vyhrajte množstvo hodnotných 
a zážitkových cien. 

Už 3. júla štartujeme našu letnú súťaž 
„VeloCity Aquatic Ninja“, ktorá potrvá do 
22. augusta a finále bude 29. augusta. Stačí 
sa na letnej recepcii x-bionic® aquatic sphere 
zaregistrovať, kúpiť lístok v hodnote 2€ 
a môžete sa zapojiť do súťaže. Súťaž 
prebieha počas víkendov medzi 11:00 a 16:00.

    VELOCITY
AQUATIC NINJA

HODNOTNÉ CENY V KAŽDEJ KATEGÓRII



Waterway

EuroVelo 6

EXIT to biking 
and running

EXIT open only
occasionally during events

EuroVelo 6

Ponton
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Most otvorený denne
09:00 − 21:00

1.  Vstup X-BIONIC® HOTEL
2.  Recepcia / Delegát CK
3.  x-perience store
4. X-BIONIC® shop
5.  Concierge pult
6.  X-Bar
7.  Gym

8.  Golden Garden
9.  Olym-Pick restaurant
10. Legends‘ Bar
11. APANI® restaurant
12. AdventureLand
13. Gymnastická Hala
14. Wellness

15.  Vnútorný bazén
16.  Letný vstup
17.  Vonkajší bazén 
18.  Plážový volejbal / futbal
19.  Farrier’s Steak House
20. Farrier’s Arena
21.  Hlavná tribúna

22. Respect Arena
23. Most k Dunaju
24. Atletický štadión
25. Multifunkčné ihrisko
26. Tuli® Cinema
27. Horse show aréna
28. Hlavná aréna

Brána 9

Brána 8

Brána 7

Brána 6

Brána 5

Hlavný vchod

23

PRE VIAC INFORMÁCIÍ O AKTIVITÁCH 
V REZORTE NAVŠTÍVTE CONCIERGE PULT
CONCIERGE − OTVÁRACIE HODINY:
PONDELOK − PIATOK 8:00 - 11:00

RADI VÁS INFORMUJEME O MOŽNOSTIACH 
OBHLIADOK REZORTU



X-CARD

Zaplaťte na konci pobytu svoje výdavky s X-CARD a získajte tak bonus minimálne 20 € 
na ďalšie aktivity. Pozrite si benefity X-CARD a zaregistrujte sa ešte dnes.

x-bionic® sphere    Dubová 33/A, Šamorín    www.x-bionicsphere.com x-bionic® sphere    Dubová 33/A, Šamorín    www.x-bionicsphere.com 

Nakupujte a rezervujte si vybrané 
služby jednoducho a rýchlo. Stačí si 
stiahnuť aplikáciu X-CARD, vybrať 
službu a zaplatiť, alebo rezervovať.

APLIKÁCIA X-CARD

Využívajte špeciálne ponuky len pre 
držiteľov X-CARD.

ŠPECIÁLNA PONUKA

Concierge − Otváracie hodiny:
Pondelok − Piatok 8:00 - 11:00

INFORMÁCIE

Požičajte si bicykel a spravte si výlet 
po okolí s X-BIKE. Táto služba je 
dostupná len pre držiteľov X-CARD. 
Stiahnete si aplikáciu X-BIKE
a použijete rovnaké prihlasovacie 
údaje ako do konta X-CARD.

X-BIKE

Za každých 100 € zaplatených kartou 
X-CARD počas 1 kalendárneho mesiaca 
automaticky získate 20 € kredit 
navyše v nasledujúcom mesiaci. 
Kredit na X-CARD má neobmedzenú 
platnosť.

BONUS 20 €

Dajte svojim deťom podkarty a majte 
prehľad o ich spotrebe. Podkarty 
vybavíte priamo na recepcii. Priradiť 
ich môžete aj na webovej stránke 
www.x-bionicsphere.com, alebo 
v aplikácii X-CARD a karty si už len 
vyzdvihnete na recepcii.

PODKARTY

Pridelením súhlasu na marketingovú 
komunikáciu sa dozviete medzi 
prvými o všetkých pripravovaných 
podujatiach a novinkách, ako aj o 
špeciálnych ponukách len pre 
držiteľov X-CARD. 

NOVINKY



www.hotelkormoran.sk
     hotelotelkormoransamorin

Vychutnajte si krásu rieky Dunaj z paluby lode! Pravidelná 
vyhliadková plavba loďou každú sobotu o 16.00 hod. 
z prístavu Kormorán je v Čilistove obľúbeným zážitkom.

Jedinečný romantický západ slnka s pohárom sektu 
je ideálnym zakončením aktívneho dňa.

Rezort x-bionic® sphere sa nachádza v tichom prostredí na 
brehu Dunaja, neďaleko rekreačnej oblasti Čilistov, ktorá po-
núka ďalšie možnosti športových a zábavných voľnočasových 
aktivít. 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. Udržiavaná 
pláž pri jazere predstavuje príjemné posedenie pri vode, s 
osviežujúcim nápojom, alebo malým občerstvením. Neďaleko 
jazera Lagúna sa nachádza prístav Kormorán, oficiálne prísta-
visko pre kajutové a výletné lode ako aj malé plavidlá. 

Uprostred nádhernej prírody na pláži Micri Ammos je to 
pravé miesto na odpočinok a osvieženie počas horúcich 
letných dní. 

Rozloha Jazera je 4,69 ha a je bohato zarybnené kapitál-
nymi rybami. Rybárska výstroj pre deti aj dospelých je k 
dispozícii priamo na mieste.

Domáce zákusky vlastnej výroby s láskou čerstvo upečené 
si môžete vychutnať v originálnej cukrárni v perníkovom 
domčeku.

PLAVBA LOĎOU 
ONDAVA

ŠPORTOVÝ
RYBOLOV

SLADKÁ
MÁŇA

SUNDECK
KORMORÁN

ČLNKOVANIE 
NA JAZERE 

AKTIVITY V OKOLÍ
X-BIONIC® SPHERE

REKREAČNÁ OBLASŤ ČILISTOV
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5

5

5

5

Slovakiaring prináša klientom jedinečnú́ šancu zdo-
konaliť svoje vodičské schopnosti, vyskúšať si rýchlu 
jazdu, precvičiť techniku jazdenia, alebo si len tak vy-
chutnať radosť zo slobody za volantom. 

V rámci ringu sa otvorilo slovenské motokárové cen-
trum s vonkajšou dráhou pre verejnosť a požičovňou 
motokár. 

www.slovakiaring.sk
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Malkia Park je miestom zaujímavých a vzácnych zvierat. Svoj nový 
domov tu našli zástupcovia mnohých rodov mačkovitých šeliem 
(levy, tigre, leopardy, jaguáre, rysy, pumy, gepardy). 

Neďaleko sa nachádza aj Vojenské múzeum, kde môžu návštevníci 
obdivovať historické kusy armádnej výzbroje.

www.malkiapark.sk
www.slovakiaring.sk/sk/military-museum

Jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe – Da-
nubiana Meulensteen Art Museum. Od svojho otvorenia roku 2000 
múzeum uskutočnilo desiatky výstav najprestížnejších osobností 
slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény.

www.danubiana.sk

30

Golfové ihrisko ponúka svojim návštevníkom 18 jam-
kové majstrovské ihrisko, ktoré je bohaté na pieskové 
bunkre, čo ho robí veľmi zaujímavým pre všetky ka-
tegórie hráčov. GC WELTEN ponúka možnosť tréningu 
na 3 jamkovej akadémii, ktorá je ideálnym miestom pre 
začínajúcich golfistov aj bez vlastníctva zelenej karty.

www.welten.sk

10

www.respect-slovakia.sk
     respect_slovakia



vodný kanál

Dobrohošť

Kyselica

Hamuliakovo

Šamorín

vodný kanál

Dunaj

Dĺžka 9 km
Základný popis:
Polovica trate vedie po veľkej hrádzi vodnej 
nádrže s výhľadom na monumentálnu vodnú 
plochu, po ktorej pláva mnoho výletných a 
nákladných lodí. Druhá polovica trate vedie 
po ceste vedľa pôvodného vodného kanálu. 

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

Vhodné pre: 
X-BIKE
mestské, trekingové, horské a crossové bicykle

Dĺžka 14 km
Základný popis:
Úvodná časť trate vedie po veľkej hrádzi vod-
nej nádrže . 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.

Náročnosť: ĽAHKÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi 

Vhodné pre: 
Spin&Go
trekingové, horské a crossové bicykle

Cyklotrasa 1 Cyklotrasa 2

Čilistov

Cyklotrasa 3 Cyklotrasa 4 Cyklotrasa 5

Dĺžka 17 km
Základný popis:
Prvá časť trasy vedie po hrádzi okolo vodnej nádrže 
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.

Náročnosť: ĽAHKÁ
začiatočníci, rodiny s deťmi 

Vhodné pre: 
Spin&Go
trekingové, horské a crossové bicykle

Dĺžka 25 km
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.

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

Vhodné pre: 
Spin&Go
trekingové, horské a crossové bicykle

Dĺžka 9 km
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 

Vhodné pre: 
X-BIKE
mestské, trekingové, horské a crossové bicykle

Trasa 2

Trasa 3

Trasa 1

Trasa 4
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3

4 Vojka nad Dunajom

Spin&Go: požičovňa bicyklov

X-BIKE Hop&Go: bikeshare

X-BIKE: dokovacie stanice

Zastávky: zaujímavé miesta

7 Pomlé Park

Trasa 5

X-BIONIC® HOTEL

FARRIER’S STEAK HOUSE

X-BIONIC® AQUATIC SPHERE

Danubiana

Zmrzlina
u Jusufa

HOTEL KORMORÁN

CENTRUM

AUTOBUSOVÁ STANICA

Pre ďalšie cyklotrasy 
naskenuj QR kód.

Park
Kormorán

Galéria Danubiana /
Divoká voda

Kompa 
Kyselica

Mestký park
Pomlé

Cyklokompa 
Hamuliakovo - Čuňovo

Golf Club
Welten

Bufet 
pri hrádzi

Jazero
Vojka

63





Dodržujte pitný režim s pramenitou vodou Rajec

Smäd
po  pohybe

Patentované prírodou

Rovnako ako srnky, ktoré si v Rajeckej doline chodia  každé ráno natiahnuť chrbát, aj my sa snažíme  inšpirovať k zdravému pohybu všetkých nadšených športovcov. Vyrazte si aj vy na čerstvý vzduch s praktickým balením pramenitej vody Rajec  a objavte čaro pohybu v prírode. 

Štruktúra a fungovanie športových klubov pod 
spoločnou hlavičkou vychádzajú z vízie x-bionic® 
sphere ako celku. Multišportový rezort spĺňa 
najvyššie štandardy jednotlivých športov, avšak 
každodenný život počas celého roka je zame-
raný na športový rozvoj mládeže a verejnosti. 
Toto poslanie napĺňajú deň čo deň naši tréneri 
pri športovom aj osobnostnom rozvoji športov-
cov v našich radoch. Odstraňovanie športovej 
negramotnosti je len prvý krok, naším mottom 
je vštepovanie športových princípov fair-play a 
systematickej práce každému športovcovi. Cieľom 
tejto práce je budovanie športovej rodiny profesio-
nálnych športovcov schopných obstáť vo svetovej 
konkurencii.

ŠPORTOVÉ 
KLUBY XBS

Využite možnosť jedinečných denných gym-
nastických táborov v x-bionic® sphere. Naši 
kvalifikovaní tréneri naučia vaše deti rôzne 
nové gymnastické zručnosti v ideálnom 
prostredí gymnastickej telocvične.

05. - 09., 12. - 16., 19. - 23.  júl 2021
02. - 06., 09. - 13. august 2021
www.xbssportacademy.sk

DETSKÝ GYMNASTICKÝ 
TÁBOR X-BIONIC® SPHERE

Denný plavecký tábor v x-bionic® sphere je 
miesto, ktoré hravou formou podporí rozvoj 
športového talentu vášho dieťaťa so zamera-
ním na zlepšenie pohybových a plaveckých 
zručností.

05. - 09., 12. - 16., 26. - 30.  júl 2021
09. - 13., 16. - 20. august 2021
www.xbssportacademy.sk

DETSKÝ PLAVECKÝ 
TÁBOR X-BIONIC® SPHERE

MÁTE ZÁUJEM STAŤ SA ČLENOM NAŠICH 
ŠPORTOVÝCH KLUBOV? VIAC INFORMÁCIÍ 
NA  WWW.XBSSPORTACADEMY.SK


