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Amade Château je 5-hviezdičkový štýlový boutique hotel, ktorý dýcha
históriou starobylého rodu Amadeovcov a zároveň ponúka dokonalý luxus
modernej doby. Hotel má výnimočnú polohu. Nachádza sa asi 45 km od
Bratislavy, 153 km od Budapešti a 122 km od Viedne v príjemnom prostredí
obce Vrakúň, ktorej dejiny siahajú až do obdobia Avarov. Charakteristickými
atribútmi tohto historického kaštieľa sú romantika, štýlovosť a tradícia.

WELLNESS & SPA
Po náročnom dni poskytneme nielen Vášmu telu ale i duši nadštandardnú starostlivosť v
priestoroch nášho Wellness & Spa. Vonkajší a vnútorný bazén, perličkový kúpeľ, saunový svet
či široký výber masáži a procedúr sa postarajú o komplexnú regeneráciu tela i duše. Našou
špecialitou sú jedinečné Hamam turecké kúpele s tradičnými očistnými procedúrami.

GASTRONÓMIA
V reštaurácii historického kaštieľa podávame gastronomické lahôdky v súlade s pravidlami hnutia
Slow Food, ktoré kladie dôraz na miestne gastronomické tradície. Využíva čo najviac miestnych
surovín, skúma dopad toho, čo konzumujeme, na nás ľudí ale aj na životné prostredie. V zmysle
toho pestujeme zeleninu a ovocie v našich sadoch, hydinu a mangalice chováme na vlastných
farmách. Cestoviny a pečivo pripravujeme a pečieme sami z vlastných základných surovín.

TEMATICKÉ VEČERE
Odporúčame: Stredoveká večera, husacie hody, kráľovská divinová večera,
plein air, nedeľný brunch, vianočný večierok

KONFEREČNÁ MIESTNOSŤ

ČÍNSKY SALÓNIK
Najmenšia konferenčná miestnosť so svojou maximálnou kapacitou do 15 osôb. Nachádza sa priamo pri
recepcii hotela. Je ideálna pre menšie rokovania alebo iné privátne stretnutia.
Základné údaje
Celková rozloha:

22,4 m2 (4,76 m x 4,7 m)

Výška stropu:

3,8 m

Kapacita:

max. 15 osôb

Osvetlenie:

denné, umelé

Regulácia tepla:

pomocou klimatizácie

Výhľad:

na park

Vlastnosť:

tichá miestnosť

Internetové pripojenie:

WLAN

Rýchlosť internetu:

sťahovanie: 11 Mbit/s; nahrávanie: 25 Mbit/s

Technické zabezpečenie:

mobilný projektor a plátno, papiere, perá k dispozícií, max. 3 flipcharty k zapožičaniu

Elektrické prípojky:

3 zásuvky

U-TVAR
10 OSÔB

ROKOVANIE
14 OSÔB

ŠKOLA
8 OSÔB

KINO

15 OSÔB

KONFEREČNÁ MIESTNOSŤ

LÁSZLÓ
Miestnosť „László“ je určená na realizáciu stredne veľkých zasadnutí a konferencií. So svojim jedinečným
štýlom prispeje rarite Vášho rokovania. Je vybavená modernou konferenčnou technikou, nachádza sa
vedľa dobovej reštaurácie Kukkónia s priamym prístupom na letnú terasu.
Základné údaje
Celková rozloha:

56 m2 (5,6 m x 10 m)

Výška stropu:

2,6 m

Kapacita:

max. 40 osôb

Osvetlenie:

denné svetlo, (nerušivé na prezentáciu)

Regulácia tepla:

pomocou klimatizácie

Výhľad:

na park

Vlastnosť:

tichá miestnosť, izolovaná miestnosť

Internetové pripojenie:

WLAN

Rýchlosť internetu:

sťahovanie: 13 Mbit/s; nahrávanie: 25 Mbit/s

Technické zabezpečenie:

zabudovaný projektor a plátno, TV funkcia, papiere, perá k dispozícii, max. 3 flipcharty k
zapožičaniu

Elektrické prípojky:

2 skryté zásuvky; 2 skryté telefónne / sieťové zásuvky; TV/DVD prepojenie; 4 stropné
reproduktory

U-TVAR
14 OSÔB

ROKOVANIE
16 OSÔB

ŠKOLA

20 OSÔB

KINO

40 OSÔB

KONFEREČNÁ MIESTNOSŤ

LÁSZLÓ & TADE
Najväčšia konferenčná sála hotela, vzniká spojením dvoch miestností “László a Tade“. Je ideálna pre
realizovanie zasadnutí a konferencií s maximálnou kapacitou 60 osôb.
Základné údaje
Celková rozloha:

91,8 m2 (5,6 m x 16,4 m)

Výška stropu:

2,6 m

Kapacita:

max. 60 osôb

Osvetlenie:

umelé

Regulácia tepla:

pomocou klimatizácie

Výhľad:

na park

Vlastnosť:

tichá, izolovaná miestnosť

Internetové pripojenie:

WLAN

Rýchlosť internetu:

sťahovanie: 19 Mbit/s; nahrávanie: 16 Mbit/s

Technické zabezpečenie:

zabudovaný projektor a plátno, TV funkcia, papiere, perá, max. 3 flipcharty k zapožičaniu

Elektrické prípojky:

7 zásuviek; 4 skryté zásuvky; 2 skryté telefónne / sieťové zásuvky

U-TVAR
24 OSÔB

ROKOVANIE
30 OSÔB

ŠKOLA

32 OSÔB

KINO

60 OSÔB

Coffee Break
Classic

1 espresso (mlieko, cukor), 1 čaj (med, citrón), 0,25l ovocný džús, 0,33l fľ. minerálka, domáce pagáčiky (2 ks/porcia)

Classic Plus

1 espresso (mlieko, cukor), 1 čaj (med, citrón), 0,25l ovocný džús, 0,33l fľ. minerálky, domáce pagáčiky (2ks/porcia),
sladký koláč (2 ks/porcia)

De Luxe

1 espresso (mlieko, cukor), 1 čaj (med, citrón), 0,25l ovocný džús, 0,33l fľ. minerálky, domáce pagáčiky (2 ks/porcia), sladký koláč (2 ks/
porcia), ovocná misa, kanapky rôzne variácie (2 ks/ porcia): s baklažánovým krémom a sušenými paradajkami, so žitnoostrovskou
tvarohovou nátierkou, s hríbovým krémom a zeleným šalátom, so šunkou a syrom, s paštétou z mangalice a slaninovým čipsom

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY
Naše tipy: Hamam, ryžovanie zlata, honba za pokladom, piknik v parku, ochutnávka rumu a koňaku,
príprava štrúdle a čokolády, streľba na asfaltové holuby, splav...

Izby & Apartmány
Hotel má k dispozícii 30 izieb, z toho 10 štýlovo zariadených apartmánov a 20 luxusných dvojlôžkových izieb. Každá izba sa vyznačuje
originalitou zariadenia. Izby sú dekorované tapetami s ručne maľovanými motívmi, ručne tkanými posteľnými prikrývkami a rôznymi
doplnkami umeleckého kováčstva. Všetky použité materiály sa vyznačujú vysokou kvalitou, ktoré tvoria harmonické a útulné prostredie.

930 25 Vrakúň 333 (pri Dun. Strede, 45 km od Bratislavy), Slovenská republika
tel.: +421 918 620 498 • e-mail: info@hotelamade.sk

