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ZAKWATEROWANIE

WSTĘP
W centrum miasta Żylina, na jego obrzeżach i w uzdrowisku
Rajecké Teplice znaleźć można bogaty wybór możliwości zakwaterowania oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.
Zaletą Żyliny, jako miasta wojewódzkiego jest to, że wykorzystuje ona kulturalno-historyczny potencjał, będąc jednocześnie
ważnym węzłem komunikacyjnym. W jej pobliżu znajduje
się kilka wyjątkowych atrakcji turystycznych oraz źródła
wody termalnej.
Osoby przyjezdne mogą wybierać z bogatej oferty usług
noclegowych. Najbardziej wymagający, oczekujący usług na
najwyższym poziomie, mają do dyspozycji kilka hoteli czte
rogwiazdkowych: Dubná Skala, Holiday Inn i Polom w Żylinie
oraz Aphrodite i Diplomat w uzdrowisku Rajecké Teplice. Do
tego mamy bogaty wybór hoteli trzygwiazdkowych: Slovakia,
Grand, Galileo, Slovan, George, Luna, Econo, Boss w Żylinie oraz
Skalka, Villa Flóra, Laura, Wielka Fatra i Mała Fatra w uzdrowisku
Rajecké Teplice. Dobrej jakości usług można też spodziewać
się w hotelach dwugwiazdkowych, spośród których wymienimy choćby Bôrik i Garni w Żylinie. Oprócz rozbudowanej
sieci hoteli do dyspozycji gości pozostają również pensjonaty. W Żylinie są to trzygwiazdkowe: Central Park, Kamélia, Vix,
Rákoczi, dwugwiazdkowe: Junior, Villa Budatín, Bánová oraz
jednogwiazdkowe: A Club, Pars i U Jakuba. Z kolei w Rajeckých
Tepliciach do dyspozycji są pensjonaty: Vila Milica, Vila Viktória,
Antik, Daniela, Luna i inne. Na koniec można wybrać noclegi
na kwaterach prywatnych. Ofertę usług zakwaterowania uzupełniają też hotele robotnicze lub internaty.
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Palace hotel
Polom
Nazwa: Best Western Plus Palace Hotel Polom
Adres: ul. 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

Ekskluzywny BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom 
to swoista brama do centrum miasta. Majestatyczny hotel przy
ciąga uwagę nie tylko swoim zabytkowym wnętrzem, lecz
także historią wypełniającą niemal każdy jego kąt.
W hotel jest 70 ponad standardowych, w pełni klimatyzowanych 1 lub 2 -osobowych pokoi oraz 3 naprawdę pięknie
i elegancko urządzone apartamenty. W salonikach: Białym i Lordowskim, goście mają zagwarantowaną prywatność niezbędną
przy specjalnych okazjach. Posadzkę w recepcji wyłożono naturalnym kamieniem, ponad którą z godnością górują stropy zdobione 18-karatowym złotem oraz największy w Słowacji kryształowy żyrandol. W całym hotelu zawieszono 170 kryształowych
żyrandoli. Przyjemną atmosferę łączącą nostalgię z komfortem
odnajdziemy w hotelowej kawiarni i restauracji.
Palace Hotel Polom należy do znanej sieci hotelowej BEST
WESTERN, mającej swoje placówki na całym świecie.

03

ZAKWATEROWANIE

Boutique Hotel

Dubná Skala
Nazwa: Boutique Hotel Dubná Skala
Adres: ul. 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 leży w historycznym centrum Żyliny. Jest
to jedyny hotel typu „boutique“ w województwie żylińskim.
Znajdziemy w nim miłą kameralną atmosferę stworzoną
dzięki wyjątkowemu wyposażeniu wnętrza z odrobiną ele
ganckiego luksusu. Hotel znajduje się w zabytkowej kamienicy
z własnym parkingiem. Oryginalność wnętrza budynku podkreślają ze smakiem umieszczone obrazy, kolaże i eleganckie elementy sztuki secesyjnej wkomponowane w nowoczesny wystrój.
Hotel Dubná Skala znany jest też ze swojej kuchni – kreatywnej
i gwarantującej niezapomniane przeżycia smakowe. Tutejsza restauracja zdobyła kilka prestiżowych nagród. Hotelowe Centrum
Relaksu oferuje: jacuzzi, saunę fińską, natryski wodne oraz masaże
i ekskluzywne procedury kosmetyczne marki Sothys.
Hotel oferuje też usługi konferencyjne, dysponując salonikami o pojemności 20, 30 i 60 osób oraz komfortowymi pomieszczeniami o pojemności do 150 miejsc, nadającymi się np. do
organizowania wesela.
ZAKWATEROWANIE
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Hotel
Holiday Inn
Nazwa: Holiday Inn Žilina
Adres: ul. 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

Nowoczesny, czterogwiazdkowy hotel usytuowany w pobliżu
centrum miasta w stylowej i eleganckiej okolicy. Hotel oferuje wy
godę w komfortowo wyposażonych pokojach należących do
trzech kategorii – standard, executive i studio. Oprócz usług
noclegowych hotel ma dla gości bogatą ofertę gastronomiczną
w barach Aquarium i Panorama oraz w restauracji Cosmopolitan.
Można również delektować się relaksem w wewnętrznym
basenie z przepięknym nocnym widokiem panoramy Żyliny
i pasma górskiego Małej Fatry, skorzystać z masażu w jacuzzi
lub też odpocząć w saunie fińskiej albo parowej. Do dyspozycji
wymagającej klienteli są masaże tajskie.
Hotel dysponuje otwartym oświetlonym kortem tenisowym posiadającym niezwykle bogate zaplecze oraz własną
siłownią z unikalnym widokiem na Żylinę, wyposażoną w najnowocześniejsze przyrządy.
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PENSJONAT
PARS
Nazwa: Pensjonat PARS
Adres: ul. 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

Pensjonat PARS jest usytuowany w zabytkowym obiek
cie dawnej kolei obok stacji autobusowej i kolejowej
w Żylinie. Budynek został poddany kompleksowej rekonstrukcji, przy czym zachowano jego pierwotny charakterystyczny kształt fasady.
W ofercie zakwaterowania w pensjonacie są pokoje dwu-,
trzy- i czteroosobowe. Maksymalna ilość gości to 30 osób. Do
pensjonatu należy też pomieszczenie, mogące pomieścić 60
osób, wykorzystywane do organizowania uroczystości rodzinnych czy spotkań firmowych. Do pensjonatu należy też taras
czynny głównie na wiosnę i w lecie, dający gościom możliwość przyjemnego spędzania czasu w pięknej atmosferze.
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Hotel
Villa Nečas
Nazwa: Villa Nečas
Adres: ul. 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 jest członkiem Związku Zabytkowych
Hoteli Słowacji. Chodzi o grupę hoteli, zamków i pałaców,
będących ucieleśnieniem tradycji i historii znajdujących się na
obszarze całej Słowacji, oferujących gościnność i wyjątkowość
przeżyć w swoich wnętrzach.
Hotel wraz z okolicznymi budowami powstał w roku 1722.
Tworzą go budynki składu solnego, pałac, budynki gospodarcze
i kapliczka. W późniejszym czasie pałac przemianowano na Villa
Nečas, ku czci jednego z założycieli zakładów celulozowych.
Restauracja Villa Nečas zdobyła nagrodę „Najlepsza re
stauracja w Województwie Żylińskim 2014“. Goście mogą
skorzystać z oferty gastronomicznej w restauracji lub w pod
ziemnej winotece z pierwotnym sklepieniem stropu. Oferta dań
obejmuje najnowsze trendy gastronomii i korzysta z artykułów
sezonowych. Obiady są serwowane w restauracji w formie bufetu z bogatym wyborem sałatek warzywnych i dań głównych.
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Hotel Grand
Nazwa: Hotel Grand
Adres: ul. 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 leży w historycznym centrum Żyliny. Po raz pierw
szy otwarto go w 1910 r. pod nazwą Hotel Central. W 2004 r.
przeprowadzono kompletny remont i rekonstrukcję budynku
w celu podwyższenia standardu świadczonych usług. W hotelu
usytuowano nowoczesne Centrum Wellness wyposażone
w różnorodne sauny, kąpiel parową, strefę wypoczynku
z leżakami rozłożonymi między żywą egzotyczną roślin
nością a Wodnym Światem. Hotelowe pokoje są elegancko
i luksusowo wyposażone. Niektóre pokoje są wyposażone
w jacuzzi lub w wannę do masażu wodnego.
W skład hotelu, od chwili jego powstania, wchodzi też restauracja i kawiarnia. Ta ostatnia zdobyła nagrodę „Najlep
szej kawiarni Słowacji roku 2011“. Hotelowa restauracja
serwuje specjalności kuchni słowackiej i międzynarodowej.
W kawiarni można rozsmakować się odświeżającym aromatem kawy, herbaty czy też wysokiej jakości piwa.
ZAKWATEROWANIE
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PENSJONAT
Central Park
Nazwa: Pensjonat Central Park
Adres: 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

Pensjonat Central Park  leży w samym centrum miasta
Żylina w pobliżu najstarszego parku miejskiego. Po wejściu do
niedawno zrekonstruowanej willi z elementami sztuki sece
syjnej znajdziemy się w nowocześnie urządzonym wnętrzu,
zapewniającym gościom pobyt w miłej i spokojnej atmosferze.
Trzygwiazdkowy pensjonat oferuje noclegi w 17 pokojach
z 31 miejscami noclegowymi, zapewniając wyżywienie we
własnej restauracji z delikatną kuchnią oferującą zarówno
specjalności kuchni międzynarodowej jak i dania lokalnej
kuchni słowackiej lub czeskiej.
Pensjonat oferuje też możliwość biesiadowania w nowo
czesnym i wygodnym, niedawno zbudowanym, ogrodzie zimowym. Można również zażyć relaksu w Centrum Wellness,
wyposażonym w: jacuzzi, saunę fińską i parową, basen
wypoczynkowy z prądem wstecznym, strefę odpoczynku
z bogatą ofertą masażu i zabiegów relaksacyjnych.
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Hotel
Aphrodite
Palace
Nazwa: Hotel Aphrodite Palace
Adres: 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 leży w centrum uzdrowiska Rajecké Teplice. Dla gości
przygotowano 111 pokoi. Pierwotnie nosił nazwę Hotel Veľká
Fatra, lecz po gruntownej rekonstrukcji w kwietniu 2014 r. otwarto go ponownie pod nowym szyldem Hotel Aphrodite Palace.
Olbrzymią zaletą hotelu jest przeszklone połączenie budynku
z domem uzdrowiskowym Aphrodite, w którym można skorzystać z zabiegów relaksacyjnych. Hotelowi goście mogą dosłownie
w kapciach przejść prosto z budynku hotelu do Świata Saun
i Wody albo do centrum pielęgnacji urody Beauty Aphrodite.
W budynku hotelu szczególny podziw wzbudzają: luksusowo
i stylowo urządzony hol wejściowy oraz restauracja wyłożo
na marmurem, onyksem i 24-karatowym złotem. Kompleks
restauracyjny z 205 miejscami powstał przy współudziale jednego
z najlepszych słowackich mistrzów kuchni – Mariána Fila z pałacu
Afrodyta w miejscowości Čereňany. W jadłospisie znaleźć można
dania kuchni międzynarodowej oraz specjalności słowackie.
ZAKWATEROWANIE
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hotel
bôrik
Nazwa: Hotel Bôrik
Adres: ul. 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 usytuowano w przyjemnej i spokojnej oko
licy parku Bôrik, będącego głównie miejscem spacerów
i uprawiania biegania. Hotel ma bardzo dogodne położenie;
wszędzie jest od niego bardzo blisko. W 2004 r. został otwarty
po generalnym remoncie budynku i jego wnętrz. W celu zaspokojenia potrzeb większego kręgu gości oferuje dwie klasy
zakwaterowania – hotelową i turystyczną.
Hotel ma własną, mającą 20 letnie doświadczenie restaurację, serwującą dania kuchni słowackiej i międzynarodowej – od
chińskiej, przez tajską, marokańską, indyjską do włoskiej i węgierskiej. W Mini Centrum Relaksu można skorzystać z usług
sauny fińskiej, różnego rodzaju masaży lub kąpieli perełkowej.
W Hotelu Bôrik dba się też o entuzjastów sportu, którzy
mają tu do dyspozycji salę do gry w siatkówkę i 4 stanowiska
do gry w squasha, zarówno dla zawodowców jak i amatorów.
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Hotel
Diplomat
Nazwa: Hotel Diplomat
Adres: ul. 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

Hotel Diplomat leży pośród malowniczego krajobrazu Słowacji Środkowej, do której należy uzdrowisko Rajecké Teplice.
Jest to hotel klasy welnees oferujący usługi na wysokim,
uhonorowanym 4 gwiazdkami poziomie, gdzie goście zawsze
są traktowani ze szczególnym szacunkiem. Oferuje się tu wysokiej jakości usługi w przyjemnej atmosferze nowoczesnego
wzornictwa i w dogodnym położeniu. Na dobre imię hotel
zasłużył sobie nie tylko dzięki profesjonalizmowi, ale głównie
dzięki oferowaniu najwyższej klasy usług z oferty Centrum
Wellness i bogatej palecie możliwości wypoczynku – basen z natryskami, sauna, jacuzzi, masaże, kosmetyki i solarium.
Jest tu także duży wybór możliwości sportowego realizowania
się – kort tenisowy, golfowy symulator 3D, bowling oraz bilard.
Dzięki swojemu położeniu hotel oferuje widok na piękną panoramę pasma górskiego Małej Fatry ze wszystkich pokoi dwuosobowych zaś na malowniczą Dolinę Rajecką z tarasów apartamentów po stronie południowej.
ZAKWATEROWANIE
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Hotel
Skalka
Nazwa: Hotel Skalka
Adres: 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 znajduje się na północnych obrzeżach uzdrowiska Rajecké Teplice w malowniczej Dolinie Rajeckiej. W 2005 r.
przebudowano pierwotny Dom Zdrojowy Baník, wybudowany
w latach 30-tych ubiegłego wieku, na trzygwiazdkowy hotel
z Centrum Wellness.
Hotel oferuje ogółem 119 pokoi – jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz 5 pokoi rodzinnych i jeden apartament. Na standardowe wyposażenie wszystkich pokoi składają się: telewizor, radio
z budzikiem, łazienka prysznicem, WC i bezpłatny dostęp Wi-Fi do
internetu. Zakwaterowani goście mają do dyspozycji bezpłatny
parking strzeżony przez system kamer. Cena noclegu obejmuje
też śniadanie, serwowane w formie bufetu.
Atrakcyjna lokalizacja uzdrowiska, wspaniała przyroda, przy
stępne ceny pobytów i pakiety wellness, bogata oferta za
biegów wellness i doskonała kuchnia hotelu Skalka – dają
gwarancję przyjemnego spędzenia urlopu.
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hotel
Encián
Nazwa: Hotel Encián
Adres: ul. Osloboditeľov 89/1, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 917 102 079, +421 41 500 44 33
info@hotelencian.com, www.hotelencian.sk

W centrum uzdrowiska Rajecké Teplice, naprzeciwko jeziorka, stoi wyjątkowy budynek Hotelu Encián. Hotel powstał po
remoncie generalnym pierwotnej restauracji zbudowanej na
początku XX wieku. Od momentu jej otwarcia służyła kuracjuszom i gościom uzdrowiska Rajecké Teplice, spotykającym
się tu przy muzyce, grach i imprezach towarzyskich.
Niedawno zrekonstruowany budynek Hotelu Encián pr
zyciąga gości wyjątkowym wyglądem, kuchnią, stylową
restauracją i salonikami, kompletnie wyposażonymi przestronnymi pokojami, tarasem letnim z pięknym widokiem,
imprezami kulturalnymi i wieczorkami tanecznymi.
W 2011 r., po sześciu latach remontu, została zakończona kompleksowa rekonstrukcja obiektu, którego wyjątkowość podkreśla
dzieło akademickiego malarza – Danieli Krajčovej – która na
jego fasadzie przedstawiła pochwałę życia.

ZAKWATEROWANIE
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hotel
My Castle
Nazwa: Hotel My Castle
Adres: ul. 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 znajduje się w cichej okolicy nad jeziorkiem,
pięć minut pieszo od centrum uzdrowiska. Pierwotnie była to
willa z przełomu XIX i XX wieku w stylu domku myśliwskiego.
Po rekonstrukcji w latach 2001– 2013 powstał jeden z najbardziej luksusowych hoteli w uzdrowisku Rajecké Teplice.
Hotel My Castle ma do zaoferowania noclegi w dwui trzyosobowych pokojach, wyposażonych w stylowe me
ble, z aneksem kuchennym, myśliwskimi trofeami i anty
kami. Na każdym piętrze znajduje się luksusowy salonik, który
zapewnia przyjemny pobyt z przepięknym widokiem na mia
sto i okoliczne góry. Goście mogą zakosztować smakołyków
serwowanych w winiarni z kuchnią znajdującej się w podziemiach albo delektować się widokiem z wieży widokowej.
Latem goście mogą odpoczywać na tarasie z kamiennym
grillem lub w ogrodzie z fontanną. Hotel z windą od suteryny po
poddasze przystosowano osobom niepełnosprawnym.
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APARTAMENTY Rákoczi
Adres: 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
Adres: ul. 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
Adres: ul. 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
Adres: 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
Adres: ul. 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
Adres: ul. 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
Adres: ul. 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

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

PENSJONAT Kamélia
Adres: ul. 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

NOCLEGI Kompas
Adres: ul. 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
ZAKWATEROWANIE
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MAPA REGIONU
POWAŻE GÓRNE
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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

ZAKWATEROWANIE
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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

