Železnô ponúka ubytovanie v malebnom horskom prostredí Liptova na rekreačné
pobyty či dovolenky. Areál sa nachádza päťdesiat kilometrov od Banskej
Bystrice, v unikátnom klimatickom prostredí. K dispozícii je ubytovacie rôzneho
štandardu a čoskoro i stravovacie služby pre individuálnych záujemcov, rodiny,
väčšie skupiny, školy v prírode, lyžiarske kurzy, pobytové tábory, športové, alebo
kultúrne sústredenia či workshopy.
Súčasťou areálu Železnô sú ihriská, vonkajší fitness park, jazierko a niekoľko
altánkov. Pre workshopy a školenia areál ponúka viaceré školiace miestnosti.

Prvú budovu v Železnom za účelom kúpeľnej klimatickej
vysokohorskej liečby postavili ešte v roku 1870. Detská
ozdravovňa, ktorej hlavnou liečebnou metódou bol pobyt na
čerstvom vzduchu a aktívny pohyb klientov, bola zriadená už
v roku 1920. Tieto vlastnosti prostredia sú zachované dodnes
a môžete z nich ťažiť pri svojom pobyte.
Prostredie v Železnom je ideálne na prechádzky, turistiku rôznej náročnosti a cyklotúry.
V lete je ideálnym východiskom pre pešiu turistiku do západnej časti Nízkych Tatier.
Značkované trasy vedú cez osadu Magurka na hlavný hrebeň Nízkych Tatier do sedla
Ďurkovej (1 700 m.n.m.) a na vyhliadkový vrch Salatín (1 630 m.n.m.). V zime je
v areáli možné korčuľovanie, zjazdové a bežecké lyžovanie a sánkovanie. V blízkosti sa
nachádzajú: Aquapark GINO PARADISE Bešeňová 20km, Kúpele Lúčky 25km, PARK SNOW
Donovaly 25km, mesto Ružomberok 27km, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
Vlkolínec 28km, priehrada Liptovská Mara 30km, mesto Liptovský Mikuláš 33km, Jasná
Nízke Tatry 47km.

Foto na tejto
strane: areál Železnô

Železnô leží na konci Ľupčianskej doliny v Železnianskej kotline obklopené zo všetkých strán zalesnenými vrcholmi Malej Tlstej (1178m),
Hrebenného štítu (1156m), Sennej kopy (1221m), Prievalca (1195m) a Mestskej hory (1111m). Pomenovanie Železnô pochádza od železitej
minerálnej vody, ktorá pramení priamo v areáli. Na juhu sa zdvíhajú do výšky 2000m hôľnaté vrcholy Nízkych Tatier a na juhozápade
skalnatý Salatín (1630m). Do rezortu vedú cesty z Liptovskej Osady (na ceste medzi Donovalmi a Ružomberkom) alebo z Partizánskej Ľupče
(na ceste z Ružomberku do Liptovského Mikuláša).

Možnosti ubytovania pre jednotlivcov a skupiny
Vo vysokom štandarde ponúkame na ubytovanie apartmány v Zelenom dome. Každý
apartmán má vlastnú kuchynku a sociálne zariadenie. K dispozícii sú menšie
apartmány, ktoré poskytujú dve lôžka (manželská posteľ) a prísteľku alebo veľké
apartmány,
ktoré
poskytujú
v dvoch
samostatných spálňach
dvakrát dve lôžka
a dvakrát plnohodnotnú
prísteľku. Kuchynky vo
všetkých apartmánoch sú
plne vybavené, disponujú chladničkou, varičom, mikrovlnnou rúrou, varnou
kanvicou, riadom, príbormi a hrncami.
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V nižšom štandarde ponúkame ubytovanie v turistickej ubytovni Vila Pionier so spoločnými sociálnymi zariadeniami na chodbe. Vila Pionier
je ideálna pre rodinné oslavy, menšie rodinné alebo priateľské stretnutia alebo skupinové turistické výlety. Vila Pionier má kapacitu 23
lôžok v jedno-, dvoj-, troj- a štvorposteľových izbách, so zdieľanými sociálnymi zariadeniami. K dispozícii je spoločná plne vybavená
kuchynka a spoločenská miestnosť.
V prípade potreby vám do
izby poskytneme detskú
stoličku a detskú postieľku
a z recepcie si môžete
zapožičať spoločenské hry
alebo knihy pre deti aj
dospelých.
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Kontaktné údaje
Železnô, 032 15 Partizánska Ľupča
GPS: 48.954008 19.393592

Informácie a rezervácie: 0915 20 20 20

