SK
MESTO ŽILINA A OKOLIE

Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z ERDF.
Investícia do vašej budúcnosti.

ubytovanie
ÚVOD
V centre Žiliny, jej okrajových častiach, ako aj v kúpeľnom meste Rajecké Teplice nájdete dostatok možností na ubytovanie
a zmysluplné využitie voľného času.
Výhodou Žiliny ako krajského mesta je to, že využíva svoj kultúrno-historický potenciál. Je zároveň dopravným uzlom.
V jej blízkosti sa nachádza niekoľko výnimočných turistických atraktivít i termálne pramene.
Návštevníci si môžu vybrať zo širokej ponuky ubytovania.
Návštevníci, ktorí hľadajú maximálne kvalitné služby, majú
k dispozícii niekoľko štvorhviezdičkových hotelov. V Žiline
sú to Dubná Skala, Holiday Inn a Polom, v Rajeckých Tepli
ciach hotely Aphrodite a Diplomat. Nasleduje široký výber zo
siete trojhviezdičkových hotelov. Spomenúť môžeme žilinské
hotely Slovakia, Grand, Galileo, Slovan, George, Luna, Econo
hotel, Boss. V Rajeckých Tepliciach si môžete vybrať z ponuky trojhviezdičkových hotelov Skalka, Villa Flóra, Laura, Veľká
Fatra a Malá Fatra. Kvalitné služby nájdete aj v dvojhviezdičkových hoteloch. V Žiline môžeme spomenúť Bôrik a Garni.
Okrem rozvetvenej hotelovej siete si môžu návštevníci vybrať
aj z ponuky penziónov. V Žiline sú to trojhviezdičkové penzióny Central park, Kamélia, Vix, Rákoczi, dvojhviezdičkové Junior,
Villa Budatín, Bánová, jednohviezdičkové A Club, Pars a U Jakuba. V Rajeckých Tepliciach máte k dispozícii služby penziónov
Vila Milica, Vila Viktória, Antik, Daniela, Luna a ďalších. Takisto
si tu môžete vybrať ubytovanie v súkromí, ktoré ponúkajú vo
viacerých domoch. Viacero možností máte aj v prípade, ak sa
rozhodnete využiť služby niektorej zo žilinských ubytovní.
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Palace hotel
Polom
Názov zariadenia: Best Western Plus Palace Hotel Polom
Adresa: P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 504 88 88, fax: +421 41 504 83 33
recepcia@palacehotelpolom.sk, www.palacehotelpolom.sk

Exkluzívny BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom  je
vstupnou bránou do centra mesta. Majestátny hotel púta pozornosť nielen svojím historickým vzhľadom, ale aj históriou,
ktorú cítiť v každej časti interiéru.
Hotel ponúka 70 nadštandardných jedno a dvojlôžkových
plne klimatizovaných izieb a 3 skutočne krásne a elegantne
zariadené apartmány. Súkromie hostí pri špeciálnych príležitostiach zabezpečí Biely salónik a Lordský salónik. Recepcia je
dláždená prírodným kameňom, nad ktorým sa noblesne vypínajú stropy zdobené 18-karátovým zlatom. V celom hoteli sa
nachádza 170 krištáľových lustrov, úplne najväčší luster na Slovensku zdobí práve recepciu. Kaviareň a reštaurácia núka príjemné pohodlie a opäť nostalgiu kombinovanú s noblesou.
Palace Hotel Polom je súčasťou siete BEST WESTERN hotelov, ktoré majú bohaté zastúpenie po celom svete.
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Boutique Hotel

Dubná Skala
Názov zariadenia: Boutique Hotel Dubná Skala
Adresa: J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 507 91 00, fax: +421 41 507 91 01
hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk

Hotel Dubná Skala sa nachádza v historickom centre Žiliny. Je
to jediný hotel s prívlastkom „boutique“ v Žilinskom kraji.
Nájdete tu exkluzívne prostredie vytvorené pomocou jedinečného dizajnu, decentného luxusu a komornej atmosféry.
Hotel sídli v historickej budove s vlastným parkoviskom. Originálny
vzhľad dodávajú budove vkusne doplnené obrazy, koláže a decentné secesné prvky vložené do moderného interiéru.
Hotel Dubná Skala je obľúbený aj vďaka kreatívnej zážitkovej gastronómii. Tunajšia reštaurácia získala už niekoľko
prestížnych ocenení. Hotelové Relax centrum ponúka jacuzzi,
fínsku saunu, hydromasážnu sprchu či masáže a exkluzívne
kozmetické procedúry Sothys.
Hotel ponúka i konferenčné služby. K dispozícii má salóniky
s kapacitou 20, 30 a 60 osôb alebo komfortné priestory s kapacitou až do 150 osôb vhodné i na organizovanie svadieb.
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Hotel
Holiday Inn
Názov zariadenia: Holiday Inn Žilina
Adresa: Športová 2, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 505 01 00, fax: +421 41 505 01 01
info@holidayinn-zilina.sk, www.holidayinn-zilina.sk

Moderný štvorhviezdičkový hotel v blízkosti centra mesta
v štýlovom a elegantnom prostredí. Hotel poskytuje svojim zákazníkom pohodlie v komfortne zariadených izbách v troch
kategóriách – štandard, executive a štúdio. Okrem ubytovacích služieb rozmaznáva svojich hostí aj svojou gastronómiou
v Aquarium bare, Panorama bare a Reštaurácii Cosmopolitan.
Hostia majú možnosť vychutnať si relax vo vnútornom bazéne s prekrásnym nočným výhľadom na panorámu mesta Žilina
a pohoria Malej Fatry, masážny kúpeľ v jacuzzi, prípadne si môžu
oddýchnuť vo fínskej či parnej saune. Pre náročnú klientelu hotel ponúka možnosť thajských masáží.
Hotel tiež disponuje vonkajším osvetleným tenisovým
kurtom so všetkým potrebným vybavením a vlastnou posilňovňou s unikátnym výhľadom na Žilinu, ktorá je vybavená
najmodernejšími posilňovacími prístrojmi.

05

ubytovanie

Penzión PARS
Názov zariadenia: Penzión PARS
Adresa: P. O. Hviezdoslava 731/32, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 23 45, +421 903 248 534
tavros@mail.t-com.sk, www.penzionpars.sk

Penzión Pars je situovaný v historickom objekte železničnej kolónie neďaleko autobusovej a železničnej
stanice v Žiline. Budova penziónu prešla kompletnou rekonštrukciou, pričom sa ponechala pôvodná a penziónu príz
načná podoba fasády.
Penzión ponúka svojim návštevníkom ubytovanie v izbách
s dvomi, tromi alebo štyrmi posteľami. Maximálna kapacita
penziónu je 30 lôžok. Súčasťou penziónu je miestnosť s kapacitou 60 miest, ktorá sa využíva na spoločenské, firemné alebo
rodinné oslavy. V areáli penziónu sa nachádza terasa, ktorá je
využívaná hlavne v jarnom a letnom období na príjemné posedenie v peknom prostredí penziónu.
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Hotel
Villa Nečas
Názov zariadenia: Villa Nečas
Adresa: Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084
villanecas@villanecas.sk, www.villanecas.sk

Hotel Villa Nečas je členom Asociácie historických hotelov Slovenska. Ide o skupinu hotelov, zámkov a kaštieľov, ktoré
predstavujú stelesnenie tradície a histórie, ktorú svojím pokrytím
ponúka celá krajina a ľudia vo forme svojej pohostinnosti a výnimočnosti s dôrazom na jedinečný zážitok.
Areál hotela bol vybudovaný v roku 1722. Tvorili ho budovy
soľného skladu, kaštieľa, hospodárske budovy a kaplnka. Kaštieľ
bol neskôr premenovaný na Villa Nečas, na počesť jedného zo
zakladateľov celulózky.
Reštaurácia Villa Nečas získala ocenenie Najlepšia reštaurácia
v Žilinskom kraji 2014. Výbornú gastronómiu si môžete vychutnať v reštaurácii alebo v podzemnej vinotéke s pôvodným klenbovým stropom. Ponuka jedál je v súlade s najnovšími trendmi
v gastronómii a ponukou sezónnych potravín. V reštaurácii sa
podáva obedové menu obľúbenou bufetovou formou s veľkým výberom zeleninových šalátov a hlavných chodov.
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Hotel Grand
Názov zariadenia: Hotel Grand
Adresa: Sládkovičova 1, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 32 65, +421 903 814 418
recepcia@hotelgrand.sk, hotelgrand.wix.com/hotelgrand

Hotel Grand sa nachádza priamo v historickom centre Žiliny.
Hotel bol prvýkrát otvorený v roku 1910 pod názvom Hotel
Centrál. V roku 2004 bola budova aj interiér hotela kompletne rekonštruovaná za účelom zvýšenia kvality ubytovania.
V priestoroch hotela sa nachádza moderné wellness centrum vybavené rôznymi saunami, parným kúpeľom, oddychovou zónou s lehátkami umiestnenými medzi exotickou živou zeleňou a vodným svetom. Izby hotela sú vkusne
a luxusne zariadené. Niektoré izby sú vybavené vlastnou
vírivkou alebo hydromasážnou vaňou.
Od vzniku hotela je jeho súčasťou reštaurácia a kaviareň.
Kaviareň získala ocenenie Najlepšia kaviareň Slovenska
za rok 2011. V reštaurácii hotela Grand si návštevník môže
pochutiť na špecialitách slovenskej a medzinárodnej kuchyne. V kaviarni sa návštevník môže osviežiť lahodnými nápojmi
z kávy, čaju alebo kvalitným pivom.
ubytovanie
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Penzión
Central Park
Názov zariadenia: Penzión Central Park
Adresa: Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 20 21, fax: +421 41 564 30 37
recepcia@central-park.sk, www.penzioncentralpark.sk

Penzión Central Park  sa nachádza priamo v centre mesta
Žilina v blízkosti najstaršieho mestského parku. Po vstupe do
znovuzrekonštruovanej vily so secesnými prvkami sa ocitnete v moderne zariadenom interiéri. Návštevníkom je garantovaný pobyt v príjemnom a pokojnom prostredí.
Trojhviezdičkový penzión ponúka hosťom ubytovanie v 17
izbách s 31 stálymi lôžkami, stravovanie vo vlastnej reštaurácii
s delikátnou kuchyňou, kde vám pripravia medzinárodné špeciality, ale aj domácu slovenskú či českú kuchyňu.
Penzión ponúka aj možnosť posedieť si v moderných a pohodlných priestoroch v novovybudovanej zimnej záhrade. Hostia
môžu relaxovať vo wellness centre, kde nájdu vírivú vaňu,
fínsku a parnú saunu, oddychový bazén s protiprúdom,
oddychovú zónu a širokú ponuku masáží a relaxačných
procedúr.
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Hotel
Aphrodite
Palace
Názov zariadenia: Hotel Aphrodite Palace
Adresa: Kuneradská cesta 24/1, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 41 549 42 56, +421 41 549 42 57
spa@spa.sk, www.spa.sk

Hotel sa nachádza v centre kúpeľného mesta Rajecké Teplice.
Návštevníkom ponúka spolu 111 izieb. Pôvodne mal názov Hotel Veľká Fatra, ktorý zrekonštruovali a pod novým názvom Hotel
Aphrodite Palace prvýkrát otvorili v apríli 2014.
Výhodou situovania hotela je presklené premostenie jeho
budovy s kúpeľňovým domom Aphrodite, v ktorom hostia
absolvujú všetky relaxačné procedúry. Hostia hotela sa môžu len
v papučiach premiestniť priamo z budovy hotela ku vodnému či saunovému svetu alebo k centru krásy Beauty Aphrodite.
V budove hotela návštevníka ako prvá zaujme luxusne a štýlovo zariadená vstupná hala, reštaurácia vyložená mramorom, ónyxom a 24-karátovým zlatom. Komplex reštaurácie, ktorý ponúka 205 miest na sedenie, vznikol za účasti jedného
z najlepších slovenských šéfkuchárov Mariána Fila z kaštieľa Afrodita, Čereňany. Návštevníci nájdu v ponuke nielen jedlá medzinárodnej kuchyne, ale aj domáce špeciality.
ubytovanie
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hotel
bôrik
Názov zariadenia: Hotel Bôrik
Adresa: Tajovského 5, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 723 52 28, fax: +421 41 723 25 09
info@hotelborik.sk, www.hotelborik.sk

Hotel Bôrik je situovaný v príjemnom a pokojnom prostredí Bôrického parku, ktorý je využívaný najmä na prechádzky a bežecké aktivity. Poloha hotela je veľmi výhodná,
nakoľko od neho je „všade na skok“. Prevádzku otvorili po kompletnej rekonštrukcii budovy a interiéru hotela v roku 2004.
Aby hotel uspokojil potreby širšieho záberu návštevníkov,
ponúka dve triedy ubytovania – hotelovú a turistickú.
Súčasťou hotela je reštaurácia, ktorá ponúka slovenskú a medzinárodnú kuchyňu s 20-ročnou skúsenosťou – od čínskej,
thajskej, marockej, indickej až po taliansku či maďarskú kuchyňu.
V mini Relax centre si prídu na svoje obľúbenci suchej fínskej
sauny, rôznych druhov masáží alebo perličkového kúpeľa.
Hotel Bôrik nezabúda ani na športovo založených návštevníkov, ktorí môžu využiť volejbalovú halu a 4 squashové dvorce pre profesionálnych ale aj amatérskych hráčov.
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Hotel
Diplomat
Názov zariadenia: Hotel Diplomat
Adresa: 1. mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 41 555 53 33, +421 41 555 53 55
recepcia@hoteldiplomat.sk, www.hoteldiplomat.sk

V malebnej prírode stredného Slovenska, ktorej súčasťou sú aj
Rajecké Teplice, sa nachádza hotel Diplomat.
Wellness hotel ponúka služby na vysokej úrovni štvorhviez
dičkového zariadenia, kde k hosťom vždy pristupujú s maximálnou a osobitou starostlivosťou. Poskytujú nielen kvalitné
služby, ale aj najlepšiu polohu a moderný dizajn. Dobré meno
si vyslúžil nielen vďaka svojej profesionalite, ale hlavne poskytovaním prvotriednych služieb s ponukou wellness centra,
pestrou paletou relaxačných možností – bazén s vírivkou,
sauna, jacuzzi, masáže, kozmetika a solárium. Taktiež širokým
výberom športových aktivít – tenisový kurt, 3D golfový stimulátor, bowling a biliard.
Výhodná poloha hotela ponúka výhľad na pohorie Malej Fatry
zo všetkých dvojlôžkových izieb a na malebnú Rajeckú dolinu
z terás apartmánov na južnej strane.
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Hotel
Skalka
Názov zariadenia: Hotel Skalka
Adresa: Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 41 549 37 61, +421 911 575 733
skalkahotel@skalkahotel.sk, www.skalkahotel.sk

Hotel Skalka sa nachádza na severnom okraji Rajeckých Teplíc
v malebnej Rajeckej doline. Pôvodný Liečebný dom Baník postavený v 30. rokoch minulého storočia bol v roku 2005 prebudovaný na trojhviezdičkový hotel s wellness centrom.
V hoteli sa nachádza celkovo 119 izieb – jednolôžkové, dvojlôžkové, trojlôžkové izby, 5 rodinných izieb a jeden apartmán.
Štandardné vybavenie všetkých izieb tvorí televízor, rádiobudík,
chladnička, kúpeľňa so sprchovým kútom, WC a bezplatné wifi
pripojenie. Ubytovaným hosťom je k dispozícii bezplatné parkovisko chránené kamerovým systémom. V cene ubytovania sú
zahrnuté raňajky, ktoré sa podávajú formou bufetu.
Atraktívna lokalita kúpeľného mestečka, nádherná príroda,
cenovo dostupné pobytové a wellness balíky, bohatá ponuka
wellness procedúr a výborná kuchyňa hotela Skalka – to je
záruka príjemne strávenej dovolenky.
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hotel
Encián
Názov zariadenia: Hotel Encián
Adresa: Osloboditeľov 89/1, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 917 102 079, +421 41 500 44 33
info@hotelencian.com, www.hotelencian.sk

Uprostred kúpeľného mesta Rajecké Teplice, oproti jazierku,
stojí výnimočná budova Hotela Encián. Hotel vznikol kompletnou rekonštrukciou pôvodnej reštaurácie, ktorá bola postavená
začiatkom dvadsiateho storočia. Od svojho vzniku slúžila kúpeľným hosťom a návštevníkom Rajeckých Teplíc, ktorí sa tu stretávali pri hudbe, tanečných zábavách a spoločenských podujatiach.
Novozrekonštruovaná budova hotela Encián láka návštevníkov výnimočným vzhľadom, svojou kuchyňou, štýlovou
reštauráciou a salónmi, kompletne zariadenými priestrannými
izbami, letnou terasou s krásnym výhľadom, hudobnými a kultúrnymi podujatiami a tanečnými večermi.
Najrozsiahlejšia rekonštrukcia hotela bola ukončená v roku
2011 po šiestich rokoch kompletnej prestavby. Výnimočnosť mu
dala akademická maliarka Daniela Krajčová, ktorá na fasáde vyjadrila oslavu života.
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hotel
My Castle
Názov zariadenia: Hotel My Castle
Adresa: 1. mája 103 , 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 917 102 079, +421 41 549 49 90
info@zamocek.com, www.mycastle.sk

Hotel My Castle sa nachádza v tichom prostredí nad jazierkom, päť minút chôdze od kúpeľného centra. Vznikol z historickej vily postavenej na prelome 19. a 20. storočia na spôsob
loveckého zámočku. Po náročnej rekonštrukcii v rokoch 2001
a 2003 vyrástlo jedno z najluxusnejších ubytovacích zariadení
v Rajeckých Tepliciach.
Zámoček My Castle ponúka svojim hosťom ubytovanie v dvoja trojlôžkových izbách zariadených štýlovým nábytkom s kuchynkou, loveckými trofejami a starožitnosťami a príjemné
posedenie na každom poschodí v luxusnej spoločenskej miestnosti s nádherným výhľadom na mesto a okolité hory. Návštevník môže ochutnať špeciality ponúkané v zámockej vinárni s kuchyňou v podzemí, vychutnať si pohľad z vyhliadkovej veže.
V letnom období môžu hostia využiť letné posedenie na terase s kamenným grilom alebo v záhrade s fontánou. Celý hotel je
bezbariérový, disponuje výťahom od suterénu po podkrovie.
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Apartmány Rákoczi
Adresa: Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Tel.: +421 903 801 595, +421 903 506 799
E-mail: apartmentsrakoczi@gmail.com Web: www.apartmentsrakoczi.sk

Hotel Boss
Adresa: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 09 15, +421 915 691 283 Fax: +421 41 500 09 16
E-mail: info@hotel-boss.eu Web: www.hotel-boss.en

Hotel Slovan
Adresa: Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 51 82, +421 903 525 825
E-mail: recepcia@hotelslovan-za.sk Web: www.hotelslovan-za.sk

Hotel Slovakia
Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 2, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 512 41 11 Fax: +421 41 724 79 75
E-mail: recepcia@slovakiainn.sk Web: www.slovakiainn.sk

Hotel Galileo
Adresa: Hlinská 25, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 700 10 14 Fax: +421 41 700 10 16
E-mail: info@hotelgalileo.sk Web: www.hotelgalileo.sk

Econo Hotel
Adresa: Vojtecha Spanyola 1753 / 43 F, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 565 07 47 Fax: +421 41 500 04 48
E-mail: recepcia@econohotel.sk Web: www.econohotel.sk

Hotel George
Adresa: Kamenná 5, 010 05 Žilina
Tel.: +421 41 763 76 37, +421 905 804 949 Fax: +421 41 763 76 37
E-mail: hotelgeorge@hotelgeorge.sk Web: www.hotelgeorge.sk

Penzión VIX
Adresa: Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 64 01
E-mail: restaurant@vix.sk Web: www.vixrestaurant.sk

Penzión Kamélia
Adresa: Tajovského 1991/1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 700 28 52, +421 41 700 28 53 Fax: +421 41 700 28 54
E-mail: info@penzionkamelia.sk Web: www.penzionkamelia.sk

Kompas ubytovaniE
Adresa: Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 45 36, +421 918 481 319, +421 911 723 453
E-mail: ubytovanie@tckompas.sk Web: www.kompascafe.wordpress.com
ubytovanie
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MAPA regiónu
HORNÉ POVAŽIE
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LEGENDA
Diaľnice vo výstavbe /
plánované diaľnice
Diaľnica
Dvojprúdová cesta
Cesty I. triedy
Cesty II. triedy
Cesty III. triedy
Železnica
Vodné toky
Vodné plochy
Obývaná časť

PL
ŠENOV

BIELSKO-BIAŁA

CZ

VRATIMOV
BRUŠPERK

SZCZYRK

SK

FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ

SUCHA BESKIDZKA

ŻYWIEC

ČADCA

JORDANÓW

NÁMESTOVO

TURZOVKA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC

ubytovanie
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www.zilina.sk
www.zastranie.sk
www.lietava.info
www.lietavskalucka.sk
www.rajecke-teplice.sk
www.obecporubka.sk
www.tikzilina.eu
www.rajeckapohoda.sk

