
HOTEL TENIS,
MIESTO PRE VÁŠ ŠPORT A RELAX



adventure golf s 18-timi jamkami

7 vonkajších tenisových dvorcov

bicykle na potulky mestom a do širšieho okolia

2 vnútorné tenisové dvorce

8 bedmintonových dvorcov

Nenáročná outdoorová aktivita pre dvoch, alebo pre viacerých
hráčov. Výhodou hry je, že nie je limitovaná vekom ani 
skúsenosťami.

Tenis si môžete zahrať na 7 dvorcoch s umelou trávou. Podľa
požiadaviek vieme hraciu plochu prispôsobiť aj na volejbal,
nohejbal, či minifutbal.

Hotel ponúka možnosť prenájmu bicykla na potulky mestom.
Vieme zabezpečiť aj elektrobicykle so sprievodcom, ktorý trať
prispôsobí Vašim aktuálnym požiadavkám a fyzickej zdatnosti.

Krytá hala ponúka 2 tenisové dvorce. Priestor je možné využiť
aj na futbal, nohejbal, minifutbal, volejbal a iné športy. 

Bedminton patrí medzi obľúbené raketové športy. Odohrajte
s priateľmi dvojhru, alebo štvorhru. Usporiadajte turnaj, či inú
zaujímavú aktivitu.  



bowling so štyrmi dráhami

biliard, šípky, kalčeto, či pingpong

�tness centrum - RATES ARENA

multifunkčná športová hala - RATES ARENA

3 štúdiá na skupinové cvičenia, squash - RATES ARENA

Zahrajte si bowling v štyroch dráhach. Pomerajte si sily
a ukážte ako viete zhodiť všetky kolky na prvý hod. Dajte si 
odvetu a my Vám k nej pripravíme malé občerstvenie.

Ak nemáte chuť na vysoké športové nasadenie, určite sa dobre
pobavíte pri biliarde, šípkach, kalčete (stolný futbal) alebo si
radšej zahráte pingpong (stolný tenis)?

Dvojpodlažné �tness centrum je rozdelené do štyroch zón:
posilňovacia, funkčná, kardio a strečing zóna. Prostredníctvom
EMS cvičenia (elektrická stimulácia svalov pomocou prístroja
Miha BodyTec) si udržíte postavu a zregenerujete svalstvo.
V priestoroch je k dispozícii aj obľúbený spinning. 

Rozmer športovej haly je 36x17m. V hľadisku sa usadí 500 osôb
a na koncerty, či iné podujatia, je možné kapacitu rozšíriť
o ďalšie miesta na sedenie a státie. V hale si zahráte volejbal,
basketbal, bedminton a ostatné halové športy.

Skupinové cvičenia už dávno nie sú len doménou žien. Naši
inštruktori s Vami precvičia nielen klasickú jogu, pilates, ale aj
novodobé cvičenia ako je ay �y training, bootylicious, vinyasa
�ow joga a iné. K dispozícii je i štúdio na squash. 



wellness centrum - TenSpa

letný futbalový štadión

zimná tréningová hala - ICE ARENA

Relaxujte v našom wellness centre, v ktorom nájdete:
plavecký, relaxačný a detský bazén, vírivku, 5 druhov
sáun (suchú, bylinkovú, soľnú, infra a bio saunu), hydro-
terapiu (škótske streky, Kneippov kúpeľ, tropický dážď, atď.)
a tepidárium (relaxačná miestnosť). V ponuke sú rôzne
druhy masáží a zábalovej terapie. 

Blízkosť futbalového štadióna ponúka široký priestor nielen
pre futbal, ale slúži aj ako rozsiahle ihrisko pre rôzne športové
turnaje a teambuilding.

Rozmery ľadovej plochy v hale sú 58x26,5m. Súčasťou je
kaviareň s výhľadom na ľadovú plochu, predajňa a servis
športových potrieb, 7 šatní so sociálnym zariadením a ostatné
technicko-organizačné priestory. V hľadisku sa usadí 100 osôb.
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„Dohodnite si svoj zážitkový deň na skúšku.“

Oddelenie obchodu a marketingu:
E-mail: obchod@hoteltenis.sk

Mobil: 0915 811 088

 


