Legenda na dosah

Vážení hostia,

pozývame vás vstúpiť do 800-ročného zámku vo vinárskom meste Pezinok.
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ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK stojí priamo v centre, obkolesený nádherným parkom.
ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK ponúka okrem nadštandardných hotelových a konferenčných
služieb naviac aj jedinečný zážitok spojený s vinárstvom, históriou a umením.
Po rozsiahlej rekonštrukcii zámok znovu otvoril svoje brány v roku 2019 a stal sa
reprezentatívnym a unikátnym miestom pre usporiadanie významných konferencií,
galavečerov, spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj neformálnych stretnutí
a teambuildingov v historickej atmosfére zámockých priestorov.
Ak hľadáte výnimočný priestor pre organizáciu vášho firemného podujatia, neváhajte
a príďte na miesto nezabudnuteľných zážitkov – ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK.
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PREMIERE
18 x dvojlôžková izba
s výhľadom na nádvorie

Ubytovanie

PALACE ART HOTEL
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PALACE ART HOTEL PEZINOK v boutique štandarde ponúka noblesnú
atmosféru i exkluzívne služby v 48 izbách a apartmánoch s celkovou
kapacitou 120 lôžok.
Vyberte si izbu s výhľadom na stredoveké nádvorie a netypickú pol vežu
rytiera Jána Krušiča, alebo na pokojnú hladinu rybníka v zámockom parku.
Výnimočné čaro zažijete v luxusných apartmánoch vo veži,
ako aj v kráľovskom apartmáne s veľkorysou terasou
a nadštandardným vybavením.

JUNIOR SUITE
3 x apartmán
s výhľadom do parku

PALACE

ROYAL APARTMENT

23 x dvojlôžková izba
s výhľadom do parku

1 x apartmán s terasou, dvoma spálňami,
vírivou vaňou a fínskou saunou
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TOWER SUITE
3 x apartmán
so spálňou vo veži

Gastronómia
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PALFFY RESTAURANT
Gastronomické umenie pod vedením špičkového
šéfkuchára Martina Nováka si môžete vychutnať
v luxusnej hotelovej reštaurácii s celkovou
kapacitou 118 miest. Jej súčasťou je terasa
s výhľadom do zámockého parku.

Gastronómia
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ZÁMOCKÁ VIECHA
Tradičné slovenské špeciality a širokú ponuku
vynikajúceho zámockého vína vám ponúka
štýlová viecha s celkovou kapacitou 60 miest
a priľahlou terasou.

Wellness & SPA
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Užite si dokonalý relax v zámockom Wellness & Spa.
Môžete si dopriať pokoj v príjemnej vode vírivky
alebo sa zohriať v niektorej z našich sáun.
V Spa zóne vám naši maséri poskytnú úľavu
od bolesti i stresu, oddychovať môžete pod
mozaikou pávov, či na priestrannej terase.

Vybavenie
Luxusná nerezová vírivka s kapacitou 16 osôb
❖
Saunový svet – suchá, parná a infra sauna
❖
Zážitkové sprchy
❖
Vyhrievané ležadlá
❖
Ochladzovacia kaďa
❖
Vonkajšia terasa
❖
Masáže a procedúry
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Eventy & oslavy
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Šimák Zámok Pezinok ponúka reprezentatívne
a unikátne priestory pre organizovanie firemných
a spoločenských podujatí s najmodernejším
technickým vybavením.

Kino

Konferencia
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Zlatá sála Katarína Pálﬀy
Veľkolepá banketová sála so 150 ročnou históriou má osem
metrov vysoký strop a veľké oblúkové okná. Zdobí ju zlatá
štuková výzdoba a honosné krištáľové lustre. Jej súčasťou je
poschodový vedľajší balkón, ktorý dáva priestoru nadhľad
a eleganciu. V minulosti slúžila ako štúdio OPUS, kde svoje
hity nahrali najväčšie legendy slovenskej hudobnej scény.

Svadba

Kino
Rytierska sála Ján Krušič
Najstaršia sála v zámku s fascinujúcim maľovaným stropom
s výjavmi zo života hrdého rytiera a nádhernými okennými
vitrážami. Poskytuje pohodlie pre skupinu do 50 hostí. Sála
je prepojená s vonkajšou priestrannou terasou pre letné
posedenia.

Konferencia
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Účko
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Zámocké nádvorie
Priestranné zámocké nádvorie s celkovou plochou 800 m2
poskytuje unikátny priestor pre usporiadanie veľkolepého
podujatia v exteriéri zámku. Uzavreté zámocké nádvorie
poskytne vášmu podujatiu diskrétnosť a jedinečnú atmosféru.

Zámocký park
V bezprostrednej blízkosti zámku sa nachádza
priestranný park s rozlohou 5 hektárov, ktorý je
obľúbeným miestom na relax a športové aktivity
návštevníkov. Má vzácne dreviny, trávnaté plochy,
príjemné zákutia s lavičkami i detské ihrisko. Pri
prechádzke parkom môžete uvidieť pávy, v jazere nakŕmiť
kačky, či ryby. Park je vo vlastníctve mesta, ale radi ho
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využívajú nielen miestni obyvatelia, ale aj hostia zámku.

Palace lounge
Pod storočnými drevenými trámami zámockej povaly sa
nachádza charizmatické miesto na posedenie, priateľské
stretnutie. Osloví vás pokojné ticho a pohodlné zariadenie.
Ideálne miesto nielen na stretnutia, ale aj nerušenú zábavu.

Kapacity priestorov
Priestory

m2

Rozmery v m /š x d x v/

kino

škola

dinner

“I”

“U”

party

Zlatá sála Katarína Pálffy

442

x

300

200

240

Zlatá sála Katarína Pálffy - hlavná časť

224

9,6 x 21,7 x 7,15

300

150

150

70

75

300

Zlatá sála Katarína Pálffy - predsálie

105

5,5 x 15,25 x 2,85

70

50

30

30

x

80

Zlatá sála Katarína Pálffy - balkón

113

6 x 16,2 x 3,81

100

50

60

40

x

80

Rytierska sála Ján Krušič

96

8 x 11,8 x 5,6

90

70

50

30

36

80

Salónik TOWER SUITE

29

5,1 x 5,8 x 2,7

x

x

x

8

x

x

Salónik ROYAL SUITE

35

4,6 x 7,7 x 2,7

x

x

x

8

x

x

Palffy restaurant

322

17,5 x 17,4

x

x

90

x

x

100

Palffy restaurant - terasa

220

x

x

x

54

x

x

120

Zámocká viecha

126

x

x

x

60

x

x

120

Zámocká viecha - terasa

136

6,5 x 21 x v

x

x

60

x

x

100

Zámocká viecha - kaplnka

52

6,5 x 7,35 x 5,1

x

x

30

22

x

x

Palace lounge

91

6,9 x 13,2 x 5

80

40

30

20

24

50

Zámocké nádvorie

800

x

900

x

x

x

x

900

Svadobná terasa /pri rytierskej sále /

215

8,7 x 25,5 x v

100

x

x

x

x

120

Zámocké vinárstvo

x

x

x

x

60

x

x

100

450
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Víno, umenie a história
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Zámocké vinárstvo
Fascinujúce priestory historickej zámockej
vínnej pivnice sú ideálnym priestorom pre
neformálne posedenia a teambuildingy.
Ponúkame vám privátne ochutnávky nášho
vína spojené s prehliadkou expozície
vinárstva a vinohradníctva, jeho histórie
i súčasnosti. Tu sa rodia vína s dušou
pod dohľadom skúseného vinára
Romana Janouška.

História a umenia
Pálﬀyho apartmány
Expozícia JAWA motoriek
Komnaty grófa Pálffyho a jeho predkov
Súkromná zbierka motoriek JAWA,

s originálnym historickým nábytkom

jedného z majiteľov, je zameraná

sú srdcom zámockej histórie. Je tu

predovšetkým na cestné

umiestnená najväčšia zbierku dobových

motorky a najmä unikátne kúsky

kabinetov u nás i galéria portrétov

svetoznámej československej a

slávnych majiteľov zámku. Jedinečná

teraz českej značky motocyklov.

prehliadka zaujme vašich obchodných
partnerov i priateľov.

Medzinárodná galéria
umeleckého skla
Neopakovateľná krehká krása skla očarí
každého návštevníka. Galéria skla je
na Slovensku unikátna. Ide o vlastnú
zbierku majiteľa zámku v nádherných
historických sálach. Práve tieto
charizmatické priestory môžete použiť
na rôzne prezentácie, módne prehliadky,
krst knihy, alebo CD nosiča.
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Služby, ktoré pre vás radi zabezpečíme
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Konferencie a eventy na mieru
❖
Špeciálne technické vybavenie
(osvetlenie, ozvučenie, špeciálne efekty, pódium)
❖
Riadené degustácie vína v ZÁMOCKOM VINÁRSTVE
❖
Prehliadky historického zámku
❖
Prehliadky GALÉRIE UMELECKÉHO SKLA a PÁLFFYHO APARTMÁNOV
❖
Cyklotúry – zapožičanie ebikov a určenie cyklotrasy
❖
Hudobný program
(DJ, ľudová hudba, kapely rôznych žánrov podľa želania)
❖
Dekoračné služby
(kvetinová výzdoba, dekorácia, carving z ovocia)
❖
Ľadové sochy a bary

Zábavný fotokútik
❖
Zabezpečenie špeciálneho programu
❖
Stredoveké hry
(fiktívne boje, šermiarstvo, scénky v historických kostýmoch)
❖
Remeselné dielne (keramikárstvo, kováčstvo)
❖
Animácie pre deti
❖
Divadelné a hudobné vystúpenia
❖
Teambuildingové aktivity (interiér, exteriér)

Aktivity v okolí

Vínne cesty
❖
Cyklistika / Ebike
❖
Turistika
❖
Jazdy na koni
❖
Lyžovanie
❖
Hrady a zámky
❖
Kultúrne podujatia
❖
Golf
❖
Zimný štadión - korčulovanie, hokej pre skupiny
❖
Aquapark
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ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK
Mladoboleslavská 5
902 01 Pezinok
Slovenská republika
Email: event@zamokpezinok.sk
Tel: +421 33 7989 000
Web: www.zamokpezinok.sk

