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Luxus nejen pro sportovce 

Multifunkční resort x-bionic® sphere: Dokonalá péče o klienty  

i provozní textil 

 

Na přístroje Miele se mohou spolehnout nejen domácnosti, ale i profesionální provozy, 

jako jsou restaurace a hotely. Jedním z těch, kteří věří kvalitě Miele, je i luxusní 

multifunkční resort x-bionic® sphere ve slovenském Šamoríně. Komplex představuje díky 

své poloze i široké nabídce služeb ideální místo nejen pro profesionální sportovce, jejich 

týmy a fanoušky, ale také pro rodiny s dětmi, vyznavače aktivního životního stylu  

či milovníky wellness.  

V místě lze trénovat 27 olympijských sportů, nachází se zde moderní jezdecké centrum, atletické 

středisko i špičkové kongresové centrum. Prvotřídní X-BIONIC® HOTEL nabízí ubytování ve 282 

pokojích ve vysokém standardu. Hosty 12 exkluzivních střešních apartmánů s VIP servisem 

okouzlí luxusní vybavení, které zahrnuje např. extra pohodlné postele, plně zásobený bar, 

salónek, terasu, vnitřní i vnější krb a samozřejmě spotřebiče Miele. 

O prádlo v resortu pečuje Miele 

Dokonalost spočívá v drobných detailech, mezi něž patří také kvalita a čistota provozního prádla, 

fitness, wellness, stolního i úklidového textilu, froté či oděvů personálu nebo hostů. Prádlo musí 

být neustále k dispozici a v perfektní kvalitě. Také proto se v resortu rozhodli pro vlastní prádelnu, 

aktuálně vybavenou šesti přístroji Miele Professional. Dvě pračky PW 6167 EL MF a dvě PW 

5065 LP LW, doplňují dvě sušičky PT 8503 EL. Přístroje musí zvládnout velkou zátěž, prádelna 

je totiž v provozu 7 dní v týdnu 12 hodin denně. Pro personál je důležité komfortní ovládání, 

management oceňuje rozumnou spotřebu energií i detergentů a profesionální servis.  

 

Nezapomenutelné kulinářské zážitky 

V resortu x-bionic® sphere si na své přijdou všichni milovníci výtečné gastronomie. Vychutnat si 

můžete široký výběr mezinárodní kuchyně, japonské speciality, pokrmy z lávového grilu nebo si 

popovídat s přáteli v útulném baru nad oblíbeným drinkem. Skutečnou perlou je restaurace 

Golden Garden, otevřená pouze několikrát ročně, s konceptem haute cuisine a prezentací 

významných šéfkuchařů z celého světa. Komplex v blízkosti Dunaje je velmi dobře dostupný 

z okolních metropolí a jejich mezinárodních letišť. Cesta z Bratislavy trvá zhruba 30 minut, 

z Vídně hodinu a z Budapešti asi dvě hodiny. I proto je ideálním místem pro všechny druhy 

turistiky – sportovní, kongresovou či individuální.  
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Foto 1: 

Dokonalost spočívá v drobných detailech. Proto se v resortu x-bionic® sphere rozhodli pro vlastní 

prádelnu vybavenou přístroji Miele Professional. (Foto: Miele) 

Foto 2: 

Multifunkční resort x-bionic® sphere je ideálním místem pro profesionální sportovce, jejich 

fanoušky i vyznavače aktivního životního stylu či milovníky wellness. (Foto: x-bionic® sphere ) 

Foto 3: 

Lze zde trénovat 27 olympijských sportů, nachází se tu moderní jezdecké centrum, atletické 

středisko i špičkové kongresové centrum. (Foto: x-bionic® sphere) 

Foto 4: 

V resortu x-bionic® sphere si na své přijdou všichni milovníci výtečné gastronomie. Ochutnat lze 

široký výběr mezinárodní kuchyně, japonské speciality, pokrmy z lávového grilu (Foto: x-bionic® 

sphere) 

 

 


