
Staňte sa členom klubu Ponteo!



Hotel 
• **** kategórie
• 20 dvojlôžkových izieb, 3 apartmány  
•  Všetky izby s balkónom

Restaurant

Congress

• Moderná, dizajnová reštaurácia s priestrannou terasou
• Kaviareň so zimnou záhradou
• Kvalitná medzinárodná kuchyňa

• Kongresová sála 1 s kapacitou do 100 osôb
• Kongresová sála 2 s kapacitou do 30 osôb
• Kongresová sála Espace s kapacitou do 70 osôb
• 2 salóniky s kapacitou do 20 osôb

Staňte sa aj Vy členom NOVÉHO klubu PONTEO !

PONTEO – Activity Park Rusovce ponúka širokú škálu služieb a voľno časových aktivít, 
všetko „pod jednou strechou“

Sport Activity
• Fitness 
• 2 squashové kurty
• Vonkajšie ihriská, tenisové kurty
• Skupinové cvičenia 
 / pilates, joga, body combat, bosu, spinning, zumba a.i. /

Bowling Club
• 6 bowlingových dráh BRUNSWICK
• 4 billiardové stoly
• Barové sedenie pre 90 osôb
• Ideálne miesto na večierky, akcie, teambuildingy

Tanečná škola
• Kurzy spoločenských a latinsko-amerických tancov 
• Škola tanca

Wellness
• Jacuzzi na vonkajšej terase s krásnym výhľadom 
• Suchá sauna, parná sauna, infra sauna
• Rôzne druhy masáží /podľa ponuky/



MASÁŽE:
Po športovom výkone, alebo po náročnom pracovnom dni, vám dobre padne niektorá 
z našich skvelých masáží. Stačí si len vybrať z našej širokej ponuky.
 
Bankovanie, medová masáž, lávové kamene, brousová masáž, klasická masáž, 
mäkké techniky 

Cena: klubová ročná kreditná karta sa vydáva na obdobie jedného roka. Karta má formu  
predplateného úvodného kreditu, ktorého minimálna výška je 30 EUR a platí sa vopred 
z dôvodu uplatnenia budúcich zliav. 

Každý mesiac sa musí kredit doplniť o min. ďalších 30 EUR, inak karta stráca nárok na výhody/zľavy. 
Zostávajúci kredit sa automaticky prevedie na nasledujúci mesiac.

Karta sa vydáva na meno a priezvisko konkrétnej osoby a je neprenosná.

Výhody pre klienta: 
•10% zľava  na 2 služby v PONTEO podľa vlastného výberu 
Reštaurácia  |  ubytovanie | wellness –  masáže | fitness – squash – individuálne 
cvičenia – skupinové cvičenia | vonkajšie ihriská | bowling

PONTEO CLUB 
CREDIT CARD



BOWLING:
Ponteo - Activity Park Rusovce má pod svojou strechou 6 bowlingových dráh Brunswick. 
Bowlingový Club pre 90 osôb je vďaka kapacite a príjemnej atmosfére ideálnym miestom 
pre firemné akcie a večierky. Priestor klubu je riešený tak, aby všetci hostia boli  
v kontakte s hráčmi. Hráčom a návštevníkom poskytujeme kompletný cateringový servis, 
ktorý ponúka množstvo výborných jedál, chuťoviek, alebo miešaných nápojov.

Cena: 49 EUR/mesiac
Mesačná klubová karta SILVER sa pri členstve v klube PONTEO vydáva na meno a priezvisko 
konkrétnej osoby a je neprenosná.
V prípade, že o členstvo v klube požiada rodinný príslušník /manžel, manželka, dcéra, syn / držiteľa 
klubovej karty, vydanie druhej karty je za poplatok 39 EUR / mesiac

Výhody pre klienta:
• Wellness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
 (nevsťahuje sa na služby masáží)
•Fitness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
•Bowling – 30% zľava
•Individuálne cvičenia – 10% zľava
•Skupinové cvičenia – 10% zľava

•Squash – 10% zľava
•Ubytovanie – 10% zľava
•Reštaurácia – 5% zľava z nápojov  
 a jedál

PONTEO CLUB 
SILVER CARD



SQUASH:
Squash je športom vhodným pre mužov i ženy takmer všetkých vekových kategórií.  
Stal sa ideálnym športom pre manažérov po celodennej psychickej záťaži.  
Dobije vás pozitívnou energiou. Ponteo má k dispozícii dva špičkové squashové kurty.
Ponteo je tým pravým miestom aj pre priaznivcov zdravého životného štýlu.  
Pre všetkých ľudí, ktorí chcú zdravšie žiť a lepšie sa cítiť. Pre každého, kto si vybral aktívny 
prístup k životu a komu zdravie nie je ľahostajné. 

Cena: 299 EUR /polrok
Polročná klubová karta GOLD sa pri členstve v klube PONTEO vydáva na meno a priezvisko  
konkrétnej osoby a je neprenosná.
V prípade, že o členstvo v klube požiada rodinný príslušník /manžel, manželka, dcéra, syn / držiteľa 
klubovej karty, vydanie druhej karty je za poplatok 239 EUR / polrok

Výhody pre klienta:
• Wellness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
 (nevsťahuje sa na služby masáží)
•	Fitness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
• Bowling – 50% zľava
• Individuálne cvičenia – 15% zľava
• Skupinové cvičenia – 15% zľava

• Squash – 15% zľava
• Vonkajšie ihriská – 15% zľava
• Ubytovanie – 15% zľava
• Reštaurácia – 10% zľava z nápojov  
 a jedál

PONTEO CLUB 
GOLD CARD



WELLNESS:
Ponteo – Activity Park Rusovce ponúka relaxačné služby pre hostí, ktorí hľadajú uvoľnenie 
po namáhavom dni, ako aj pre tých, ktorí uprednostňujú aktívny oddych. Práve tu 
načerpáte potrebnú energiu a doprajete relax nielen vášmu telu, ale aj vašej mysli.
Zákazníci majú možnosť využiť našu fínsku, parnú, či infra saunu.   
K príjemnej relaxácii prispieva masážny kúpeľ v Jacuzzi na hotelovej terase s prekrásnym 
nočným výhľadom na panorámu.

Cena: 599 EUR€/polrok
Ročná klubová karta PLATINUM sa pri členstve v klube PONTEO vydáva na meno a priezvisko 
konkrétnej osoby a je neprenosná.
V prípade, že o členstvo v klube požiada rodinný príslušník /manžel, manželka, dcéra, syn / držiteľa 
klubovej karty, vydanie druhej karty je za poplatok 459 EUR / polrok

Výhody pre klienta:
• Wellness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
 (nevsťahuje sa na služby masáží)
• Fitness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
• Bowling – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA
•Ubytovanie – 30% zľava
•Individuálne cvičenia – 15% zľava

•Skupinové cvičenia – 15% zľava
•Squash – 15% zľava
•Vonkajšie ihriská – 15% zľava
•Reštaurácia – 10% zľava z nápojov  
 a jedál

PONTEO CLUB 
PLATINUM CARD



PONTEO BUSINESS 
SILVER CARD

Reštaurácia:
Vychutnajte si pôžitok z domácej a medzinárodnej kuchyne spojený s príjemným  
posedením v štýlovom prostredí. Reštaurácia Ponteo ponúka okrem skvelej atmosféry 
širokú škálu jedál medzinárodnej kuchyne. Kapacita priestoru do 100 osôb je ideálnym 
miestom na organizovanie súkromných, či firemných akcií, prípadne svadieb.  
V letných mesiacoch si u nás môžete vychutnať grill menu na letnej terase, v blízkosti  
ktorej je pripravené detské ihrisko pre Vaše ratolesti.

Cena: 49 EUR / mesiac
Mesačná business karta SILVER sa pri členstve v business klube Ponteo vydáva na meno a priezvisko 
fyzickej osoby podnikateľ - právnickej osoby / názov spoločnosti a je neprenosná.

Výhody pre klienta:
• Wellness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
 (nevsťahuje sa na služby masáží)
•	Fitness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
• Bowling – 30% zľava
• Individuálne cvičenia – 10% zľava

• Skupinové cvičenia – 10% zľava
• Squash – 10% zľava
• Ubytovanie – 10% zľava
• Reštaurácia –  5% zľava z nápojov  
 a jedál

Výhody pre firmu:*
• Rokovacia miestnosť K2 s príslušenstvom zdarma
• 30% zľava rokovacia miestnosť K1 s príslušenstvom 

*Podmienkou je zakúpenie minimálne 5 business kariet SILVER.



Ubytovanie:
Využite ponuku ubytovania v našom 4 hviezdičkovom hoteli. Disponujeme 20 moderne 
zariadenými dvojposteľovými izbami a troma apartmánmi. Izby sú nefajčiarske  
a s balkónom. Apartmány majú vaňu a spálňu oddelenú od obývacej časti Nechýba ani 
možnosť prísteliek, detských postieľok, alebo individuálne ovládanej klimatizácie. 
Izby sú štandardne vybavené s požnosťou využitia telefónu, minibaru, trezoru, TV,  
bezplatného pripojenia na internet.

PONTEO BUSINESS 
GOLD CARD

Cena: 299 EUR / polrok
Polročná business karta GOLD sa pri členstve v business klube Ponteo vydáva na meno a priezvisko 
fyzickej osoby podnikateľ - právnickej osoby / názov spoločnosti a je neprenosná.

Výhody pre klienta:
• Wellness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
 (nevsťahuje sa na služby masáží)
•	Fitness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
• Bowling – 50% zľava
• Individuálne cvičenia – 15% zľava

• Skupinové cvičenia – 15% zľava
• Squash – 15% zľava
• Vonkajšie ihriská – 15% zľava
•  Ubytovanie – 15% zľava
• Reštaurácia – 10% zľava z nápojov  
 a jedál

Výhody pre firmu:*
•	Rokovacia miestnosť K2 s príslušenstvom zdarma.
•	50% zľava rokovacia miestnosť K1 s príslušenstvom 
 

*Podmienkou je zakúpenie minimálne 5 business kariet GOLD.



Kongres:
Ponteo ponúka svojej firemnej klientele komfort, štýl a hlavne profesionálny prístup.  
Disponujeme celkovo troma kongresovými sálami s rôznymi dispozíciami a kapacitou. 
Konferenčné priestory sú vybavené moderným audio-vizuálnym vybavením, priemie-
tacím plátnom, videoprojektorom, vysokorýchlostným internetom, TV a flipchartom. 
Priestory sú vhodné pre typy akcií ako sú: konferencie, kongresy, tlačové konferencie, 
školenia, mítingy, prezentácie, semináre, workshopy, kurzy, recepcie, módne prehliadky 
a ďalšie. Pre našich klientov ponúkame parkovanie zdarma.
 

PONTEO BUSINESS 
PLATINUM CARD

Cena: 599 EUR / rok
Ročná business karta PLATINUM sa pri členstve v business klube Ponteo vydáva na meno a priezvisko 
fyzickej osoby podnikateľ - právnickej osoby / názov spoločnosti a je neprenosná.

Výhody pre klienta:
• Wellness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
 (nevsťahuje sa na služby masáží)
•	Fitness – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA 
• Bowling – NEOBMEDZENÝ VSTUP ZDARMA
• Ubytovanie – 30% zľava

• Individuálne cvičenia – 15% zľava
• Skupinové cvičenia – 15% zľava
• Squash – 15% zľava
• Vonkajšie ihriská – 15% zľava
• Reštaurácia – 10% zľava z nápojov  
 a jedál

Výhody pre firmu:*
•	Rokovacia miestnosť K2 s príslušenstvom zdarma.
•	Rokovacia miestnosť K1 s príslušenstvom zdarma
 

*Podmienkou je zakúpenie minimálne 5 business kariet PLATINUM.



Miesto, ktoré vám zostane v srdci
V živote každého z nás sú miesta, na ktoré nikdy nezabudneme. Miesta, kde sa 
nám páčilo, pocítili sme neopakovateľnú atmosféru, prežili zaujímavé zážitky.  
Jednoducho nám tam bolo skvele, a preto sa tam vždy s radosťou znova vraciame. 
Ponteo – Activity Park je jedným z takých miest, ktoré si určite zamilujete.  
Chce to len raz prísť a zažiť.

Ponte znamená v latinčine most, spojenie. Ponteo – Activity Park leží na spojnici 
Slovenska, Rakúska a Maďarska. V jedinečnej forme sa tu spája mesto s prírodou, 
práca so zábavou, aktivita s relaxom. Je to však predovšetkým miesto, ktoré spája ľudí. 
Rodinu, priateľov, susedov, kolegov. A na také miesto sa určite oplatí prísť.



Starorímska 1a, Bratislava – Rusovce
Tel.: 02 20 90 90 10, info@ponteo.sk

www.ponteo.sk

Podmienky členstva nájdete na www.ponteo.sk


