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Cenník ubytovania a stravy
Ďakujeme, že zvažujete pobyt v našom rekreačnom zariadení Železnô, ktoré sa nachádza v nadmorskej 
výške 970 m. n. m. v unikátnom klimatickom prostredí, a ktoré ťaží najmä z výbornej polohy uprostred 
lesov a z minerálneho prameňa, ktorý tu našli ešte v 19. storočí. Železnô si zachovalo čistotou vzduchu, 
ktorá spolu s vaším aktívnym pohybom vytvorí pridanú hodnotu vášho pobytu – komplexný liečebný faktor 
klimatickej liečby!

Cenník ubytovania
Apartmánový dom Zelený dom

V malom apartmáne je manželská posteľ a rozťahovací gauč 
ako prísteľka, t.j. 3 lôžka. Vo veľkom apartmáne je v jednej 

spálni manželská posteľ a v druhej spálni dve postele 
s rozťahovacími prísteľkami, t.j. 6 lôžok spolu. V každowm 

apartmáne je WC, kúpeľňa a vybavená kuchynka, TV a wifi.

Cena/noc Víkendový pobyt 
(2 noci)

Týždenný pobyt 
(6 nocí)

Cenník ubytovania
Turistické ubytovne

Vila Pionier kapacita 23 lôžok, má spoločné sociálne 
zariadenia, spoločenskú miestnosť s TV, wifi a spoločnú 

vybavenú kuchynku.

Vila A. Žuffu kapacita 39 lôžok, má spoločné sociálne 
zariadenia, spoločenskú miestnosť s TV, projektorom 

a plátnom, detskú herňu, spoločnú vybavenú kuchynku, wifi.

Vila Hviezdoslav kapacita 67 lôžok, má spoločné sociálne 
zariadenia, spoločenskú miestnosť s TV, detskú herňu s TV, 

wifi a spoločnú vybavenú kuchynku.

Ubytovanie/noc

Ubytovanie skupín s plnou penziou/noc

Prenájom celej turistickej ubytovne/noc

Cenník stravy
Raňajky: kontinentálne a nápoj

Obed: polievka, hlavné jedlo s oblohou a nápoj
Večera: hlavné jedlo a nápoj

Jedáleň (kapacita 100 miest) 
a Bistro (kapacita 25 miest) 

je možné prenajať si na rôzne rodinné, 
či podnikové oslavy.

Cena dohodou.
Za polovičnú (detskú) porciu účtujeme 60% ceny

Raňajky

Obed

Večera

Cenník lyžiarskeho vleku
Lyžiarsky vlek s dĺžkou 300m, mierny svah vhodný pre rodiny 

s deťmi a začiatočníkov s prírodným snehom.

Prevádzkové hodiny:

Piatok: 12:00 – 15:30 h
Sobota: 9:30 – 15:30 h
Nedeľa: 9:30 – 15:30 h

Počas školským prázdnin je vlek v prevádzke každý deň 
(podľa snehových podmienok)

Celodenný lístok

Poldenný lístok od 12:00 h
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K ubytovaniu účtujeme miestnu daň za ubytovanie v hodnote 
0,60 € za osobu na noc. Parkovanie v areáli je pre ubytovaných 
zdarma! Platba je možná v hotovosti aj kartou! 

Ubytovaným sú k dispozícii:

 ◆ Knihy, spoločenské hry a športové potreby na zapožičanie 
(bedminton, ping-pong, lopty, sánky, klzáky, atď.), wifi

 ◆ Detské kútiky v Bistre a jedálni

 ◆ Športoviská – multifunkčné ihrisko s verejným osvetlením 
a tribúnou a zimné klzisko (spoplatnené formou konzumného 
v Bistre)

 ◆ Detské ihrisko s množstvom atrakcií

 ◆ Vonkajší fitness s množstvom posilňovacích strojov

 ◆ Lyžiarsky vlek s dĺžkou 300m, mierny svah vhodný pre rodiny 
s deťmi a začiatočníkov s prírodným snehom (spoplatnený)

 ◆ Bežkárske stopy a klzisko

 ◆ Vonkajšie altánky, ohniská

V areáli je dostupná wifi. Nachádza sa tu Bistro s kapacitou 25 ľudí 
a jedáleň s kapacitou 100 ľudí, ktoré je možné si prenajať na rôzne 
rodinné, spoločenské alebo podnikové oslavy.  
Vypracovanie jedálneho lístka pre skupiny, alebo rôzne diéty 
je samozrejmosťou. V jedálni sa nachádza aj projektor s plátnom. 
V areáli sa nachádza aj veľký drevený altánok, ktorý je ideálny 
napr. na svadobné obrady.  
V samostatnej budove máme k dispozícii aj štyri učebne 
na paralelné vzdelávacie aktivity.  
Pre školy v prírode, lyžiarske kurzy,  
alebo tábory vieme sprostredkovať  
animátorov a inštruktorov  
lyžovania.

O ŽELEZNOM
 ◆ z histórie: k 31. 12. 2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 

ukončilo činnosť Detskej ozdravovne Železnô a od 1. 1. 2018 
má areál v Železnom v správe majetku Fakultná nemocnica 
F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Areál rozvíjame ako 
rekreačné zariadenie určené pre širokú verejnosť.

 ◆ Železnô sa nachádza 13 km východne od Liptovskej Osady. 
Je vzdialené 50 km od Banskej Bystrice, 25 km od Donovál, 
25 km od Ružomberku.

 ◆ Železnô ponúka ubytovanie a stravovanie v malebnom 
horskom prostredí Liptova. Železnô sa nachádza 970 m. n. m. 
(rovnako ako Donovaly), vďaka čomu má aj uprostred horúceho 
mestského leta príjemnú klímu. Naopak, v zime v Železnom 
zažijete ozajstnú zimu s množstvom snehu a mrazom 
vyštípanými lícami.

 ◆ Prostredie v Železnom je ideálne na prechádzky, turistiku rôznej 
náročnosti, cyklotúry, lyžovanie, korčuľovanie a bežky. V lete 
je ideálnym východiskom pre pešiu turistiku do západnej časti 
Nízkych Tatier.

 ◆ Výhodou pobytu u nás je určite finančná dostupnosť pre širokú 
verejnosť. Druhou výhodou, ktorá vyplýva z histórie miesta 
a jeho polohy je priamy protiklad k preľudnenosti a vyťaženosti 
okolitých rekreačných zariadení. U nás na samote nájdete 
príjemný pokoj od civilizačného ruchu.

 ◆ Železnô sa nachádza v unikátnom klimatickom prostredí a ťaží 
najmä z výbornej polohy uprostred lesov a z minerálneho 
prameňa, ktorý tu našli ešte v 19. storočí. Železnô si zachovalo 
čistotou vzduchu, ktorá spolu s aktívnym pohybom vytvára 
pridanú hodnotu pobytu – komplexný liečebný faktor 
klimatickej liečby.

 ◆ Areál Železnô poskytuje niekoľko druhov ubytovania rôzneho 
štandardu. V areáli je tiež veľká jedáleň s kapacitou 100 
stravníkov a s plne vybavenou kuchyňou, ktorá poskytuje 
stravu až päťkrát denne. Okrem jedálne je k dispozícii Bistro 
s à la carte menu. Našou prioritou je chutná domáca slovenská 
strava s dôrazom na zdravé jedlá.

 ◆ V areáli sa nachádzajú dve multifunkčné ihriská, detské 
ihrisko pre menšie i väčšie detičky, vonkajší fitness park, 
jazierko a niekoľko altánkov. Pre indoorové aktivity sú v areáli 
k dispozícii viaceré spoločenské miestnosti.

 ◆ V zime prevádzkujeme vlastný lyžiarsky vlek (300m), 
klzisko a upravujeme bežkárske stopy. Svah je ideálny 
pre začiatočníkov, alebo rodiny s deťmi. Cenník vleku, 
prevádzkové hodiny, ako aj permanentky sú dostupné v Bistre.

Prevádzka:  
Rekreačné zariadenie Železnô,  
032 15 Partizánska Ľupča

Prevádzkovateľ:  
Fakultná nemocnica s poliklinikou  
F. D. Roosevelta Banská Bystrica,  
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
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