Vážení priatelia,
ubytovanie si každý účastník konferencie zabezpečuje a hradí sám. Pre lepšiu orientáciu
ponúkame niektoré ubytovacie kapacity. Snahou je priblížiť možnosti Ružomberka, nájsť to
miesto, kde sa budete cítiť príjemne. Dúfame, že a aj táto časť pobytu prispeje k celkovému
dobrému pocitu a pohode strávenej na Ružomberských zdravotníckych dňoch.

Hotel Kultúra ∗∗∗
A. Bernoláka 1, 03401 Ružomberok, Slovensko
Recepcia hotela
tel.: +421 44 431 3111
+421 918 913 016
fax: +421 44 431 3175
e-mail: recepcia@hotelkultura.sk
http://www.hotelkultura.sk/
Hotel Kultúra je od námestia Andreja Hlinku vzdialený
len 300 metrov a má svoje vlastné kino a koncertnú sieň. K
dispozícii je lobby bar s terasou orientovanou smerom k
historickému centru mesta.
Izby sú tu priestranné a majú obývací priestor s kreslami alebo pohovkou. Každá izba je
vybavená bezplatným Wi-Fi pripojením na internet, satelitnou TV a pracovným stolom. V kúpeľni vám
je k dispozícii sušič vlasov.

Hotel Áčko ***
Hrabovská cesta 34, 03401 Ružomberok, Slovensko
tel.: +421 44 433 24 85
+421 44 433 24 86
+421 911 531 426
e-mail: hotelacko@nextra.sk
http://www.hotelacko.sk/
Hotel Áčko sa nachádza 800 metrov od kabínovej
lanovky, ktorá ho spája s lyžiarskym strediskom
Ružomberok. Centrum mesta je vzdialené 1,5 km. V hoteli
máte k dispozícii krytý bazén a fitnescentrum so vstupom

zdarma. K ďalším zariadeniam, ktorí môžete využívať za príplatok, patrí sauna a vírivka.
Jednoducho zariadené izby a suity majú priestor na posedenie a sú vybavené TV. V súkromnej
kúpeľni nájdete sprchovací kút. V hotelovej reštaurácii podávajú jedlá slovenskej a medzinárodnej
kuchyne. Bar a lounge s TV sú otvorené nepretržite.

U dobrého pastiera ***
Čremošná 8684, Ružomberok, 034 06 Ružomberok, Slovensko
tel.: +421 917 440 604
+421 44 432 7920
e-mail: info@udobrehopastiera.sk
http://www.kolibaudobrehopastiera.sk/

Ubytovacie zariadenie Koliba u dobrého
pastiera sa nachádza v Ružomberku a ponúka vám
reštauráciu, záhradu, ubytovanie s vlastným
stravovaním, bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet a
verejné parkovisko na mieste.
Všetky izby majú výhľad na okolité hory a sú vybavené písacím stolom a satelitnou TV. V
kúpeľni máte k dispozícii sprchovací kút, sušič vlasov a bezplatné toaletné potreby.
Stravovať sa môžete v hotelovej reštaurácii. V kolibe môžete využívať výbavu na grilovanie a
relaxovať na terase. Takisto si môžete požičať bicykel a previezť sa po okolí.

Apartmány Laverna ***
Podhora č.7, 03401 Ružomberok, Slovensko
tel.: +421 905 828 637
Apartmány Laverna sa nachádzajú na pešej zóne v
historickom centre Ružomberka, len 800 metrov od železničnej
stanice. Ponúkajú vám elegantne zariadené ubytovacie jednotky
s možnosťou vlastného stravovania. Lyžiarske stredisko Malinô
Brdo je vzdialené 1,5 km. Bezplatné strážené parkovisko je
situované vo vzdialenosti 100 metrov.
Všetky apartmány ubytovacieho zariadenia Laverna majú farebný interiér a sú vybavené
modernými domácimi spotrebičmi. Využívať môžete bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. V
niektorých ubytovacích jednotkách je vám k dispozícii rohová vaňa.

V reštaurácii na mieste si môžete vychutnať špeciality slovenskej a medzinárodnej kuchyne.
Zásoby si nakúpte v neďalekých obchodoch s potravinami. Pri pobytoch na najmenej 3 za sebou
nasledujúce dni získate 1 bezplatné doplnenie minibaru.

FatraPark Apartments ***
Hrabovska dolina 5386, 034 01 Ružomberok, Slovensko
tel.: +421 917 765 608
e-mail: info@ApartmanyFatrapark.sk
http://www.ApartmanyFatrapark.sk/
Apartmány FatraPark sa nachádzajú v priestoroch
komplexu Fatrapark 2, uprostred Národného parku Veľká Fatra.
Ponúkajú vám ubytovanie v apartmánoch s vlastnou kúpeľňou,
prístup na lyžiach až pred vchod, reštauráciu, terasu, záhradu,
úschovňu lyží a detský kútik. Vo verejných priestoroch máte k
dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet a na mieste
môžete parkovať bezplatne na súkromnom parkovisku.
Všetky apartmány FatraPark majú výhľad na hory, posedenie, rozkladaciu pohovku, satelitnú
TV, kompletne vybavenú kuchyňu s jedálenským stolom, úschovňu lyží a vlastnú kúpeľňu so
sprchovacím kútom.
Jedlo si môžete objednať v reštaurácii na mieste a ďalšie reštaurácie, obchody s potravinami a
supermarkety nájdete v Ružomberku, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 2 km.

Panský dom
Námestie Andreja Hlinku 43, 034 01 Ružomberok, Slovakia
tel.: +421 44 4328 206
tel./fax: +421 44 4321 693
e-mail: panskydom@panskydom.sk
http://www.panskydom.sk/
Rozmanitá podoba našich hotelových
služieb dokáže uspokojiť akéhokoľvek hosťa.
Luxusné izby s kúpeľňami na 1. poschodí
Panského domu poskytujú tichý a útulný pobyt aj
pre najnáročnejšieho návštevníka. Menej nároční
môžu využiť útulné pohodlie dvojposteľových
izieb s možnosťou prístelky. Tieto izby si získali

veľkú obľubu najmä u rodín s deťmi. Rovnako sem chodia radi aj mladí ľudia na lyžiarske a turistické
pobyty. Našou špecialitou je svadobný apartmánik, zariadený v štýle 30-te roky.
Pre záujemcov o samostatné bývanie na vidieku máme pripravený samostatný objekt - Chalupa.
Táto novopostavená drevená stavba je v štýle ľudovej architektúry s dôrazom na komfort, priestrannosť
a pohodlie. Moderne vybavená kuchyňa umožňuje prípravu vlastných jedál. Štyri dvojposteľové izby
majú samostatné sociálne zariadenia. Nádherný výhľad do okolia je z každej z nich. Toto ubytovanie je
vhodné najmä pre 6-10 členné skupiny alebo 2-3 rodiny. Možnosť rozšíreného nocľahu prístelkami je,
samozrejme, možná.

Penzion Blesk **
Vajanskeho 9, 034 01 Ružomberok, Slovensko
tel.: + 421 44 432 00 25
e-mail: info@penzionblesk.sk
http://www.penzionblesk.sk/
Penzión Blesk sa nachádza na pokojnom
mieste, 800 metrov od centra Ružomberka. Priamo
na mieste vám ponúka fínsku saunu a reštauráciu, v
ktorej si môžete vychutnať špeciality slovenskej
kuchyne slovenské špeciality. Zastávka skibusu je
od penziónu vzdialená 300 metrov a lyžiarske
stredisko Ski Park Ružomberok 1,8 km. V cene
ubytovania je zahrnutý vstup na 1 hodinu do bazéna.
Vo všetkých ubytovacích jednotkách je vám k dispozícii TV a vlastná kúpeľňa. Niektoré majú
obývací priestor a balkón. Využívať môžete aj biznis kútik s PC a bezplatné Wi-Fi pripojenie na
internet v celej budove.
Reštaurácia penziónu Blesk má strop s dreveným obkladom a je zariadená dreveným
nábytkom.je zariadená dreveným nábytkom a má drevené stropné obloženie. Počas pobytu si môžete
vybrať aj z ponuky teplých a studených nápojov.

Penzion Andrej **

A. Bernoláka 40, 03401 Ružomberok, Slovensko
tel.: + 421 44 433 25 50,
+421 905 821 852
e-mail: ruzomberok@penzionandrej.sk
http://www.penzionandrej.sk

V rodinou prevádzkovanom penzióne
Andrej nájdete krb a tiež malú knižnicu, kde si
môžete čítať. K dispozícii v ňom máte aj
bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Môžete
tu využívať aj biznis kútik, ktorý je vybavený
tlačiarňou, skenerom a faxom s kopírkou.
Izby v penzióne Andrej sú farebne zladené a majú obývací priestor. Sú vybavené rádiom, TV,
rýchlovarnou kanvicou a chladničkou. Niektoré z nich majú aj výhľad na hory. Súčasťou izieb je aj
kúpeľňa so sprchovacím kútom.

Hotel Hrabovo **
tel.: +421 44 432 31 78
e-mail: recepcia@hrabovohotel.sk
http://www.hrabovohotel.sk/
Hotel je situovaný v krásnom
prostredí Hrabovskej doliny pri Ružomberku,
v srdci Veľkej Fatry. Nachádza sa v
bezprostrednej blízkosti kabínkovej lanovky,
ktorá Vás vyvezie priamo na svahy Malina
Brdo (960 – 1209 m. n. m.). Túto dispozičnú
výhodu oceníte najmä počas zimnej sezóny.
Hotel
disponuje
ubytovacou
kapacitou až 81 lôžok v 27 izbách rôzneho štandardu. Samozrejmosťou je reštauračné zariadenie s
bohatou ponukou jedál. Pred hotelom sa nachádza záhradný šach, ruské kolky a ping–pong pre
spríjemnenie pobytu.

