1

PREČO HOTEL GRAND?
✓ Dlhoročná rodinná tradícia
✓ Vynikajúca káva
✓ Bezkonkurenčná poloha hotela
✓ Čistota a pohodlie na izbách
✓ Luxusné wellness centrum
✓ Rozumná cena za služby
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UBYTOVACÍ PORIADOK
Hosť, ktorý sa ubytuje v hoteli sa súčasne zaväzuje,
že bude dodržiavať nasledujúci ubytovací poriadok.
1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený.
Predloží príslušnému zamestnancovi hotela ihneď po príchode platný doklad o
totožnosti. Ubytovanie cudzincov sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Hotel
hosťovi vydá ihneď pri nástupe hotelový preukaz ( s uvedeným číslom izby a dĺžkou
trvania pobytu) , v prípade parkovania aj parkovací preukaz a kľúč od príslušnej
izby.
2. Hotel môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi iné ako pôvodné dohodnuté
ubytovanie, pokiaľ sa v podstate nelíši od potvrdenej objednávky.
3. Ak si hosť dopredu objednal jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená,
účtuje hotel hosťovi iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje vo
viaclôžkovej izbe alebo apartmáne. Táto zásada platí i pri objednávke a potvrdení
dvojlôžkovej izby, ak je hosť ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
4. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu a kvalite, ktorý určuje
príslušná vyhláška o kategorizácii ubytovacích zariadení v stanovenej triede.
5. Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť
zariadenia na izbe. Prípadné zistené závady neodkladne ohlási na recepcii hotela.
6. Hosť súhlasí, že počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť do izby za
účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iná
kompetentná osoba. V prípade, že si hosť nepraje, aby tieto osoby vstupovali do izby,
nahlási to na recepcii alebo na dvere zvonku izby zavesí tabuľku s označením
„nevstupovať“ ( nevyrušovať ).
7. Hosť môže užívať izbu po dobu, na ktorú sa dohodol s hotelom.
8. Hosť sa môže ubytovať po 14 : 00 hod. Keď nebola ubytovacia doba vopred
dohodnutá, ohlási hosť odchod najneskôr do 11 : 00 hod. V tejto dobe izbu uvoľní.
9. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6. hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú
predchádzajúcu noc.
10. Hosť platí účet za ubytovanie a za poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom
spravidla pri skončení pobytu, najneskôr však za celotýždenný pobyt.
U pravidelných hostí je možná dohoda za dlhšie obdobie. U pravidelných hostí je
možná dohoda za dlhšie obdobie. Účet je splatný pri jeho predložení.
11. Keď požiada hosť o predĺženie ubytovania, môže mu byť ponúknutá aj iná hotelová
izba ako tá, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
12. Hotel zodpovedá jednak za veci vnesené hosťom do hotela, jednak za škodu na
odložených veciach, pokiaľ tieto boli uložené na mieste na ten účel vyhradenom
alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel vtedy,
keď ich prevzal do úschovy.
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13. V izbe ani v ostatných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia robiť
zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
14. V objekte hotela a zvlášť na hotelovej izbe nie je dovolené hosťovi používať vlastné
elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa nevzťahuje na notebooky, tablety, mobilné
telefóny, a ich nabíjačky, elektrické spotrebiče k osobnej hygiene hosťa, holiace,
prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.
15. Pri odchode z izby je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť
svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, odpojiť zo siete el. spotrebiče, vypnúť
klimatizáciu, uzamknúť dvere a odovzdať kľúč na recepcii hotela.
16. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti bez dozoru dospelých v
hotelovej izbe a ostatných priestoroch hotela.
17. Hosťovi nie je dovolené brať do izby športové náradie a predmety, na úschovu
ktorých je vyhradené iné miesto.
18. Hosť sa nesmie na izbe ani na chodbách hotela správať hlučne a tým rušiť ostatných
ubytovaných hostí. V dobe od 22.00 hod. do 07.00 hod. je hosť povinný dodržiavať
nočný pokoj.
19. Pre prijímanie návštev sú vyhradené spoločenské priestory hotela. V izbe môže hosť
prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka recepcia, a to v čase od
08 :00 do 22 : 00.
20. Pri vážnom ochorení alebo zranení hosťa hotel zaistí poskytnutie lekárskej pomoci,
prípadne prevoz do nemocnice.
21. Psy a iné zvieratá sa môžu zdržiavať pod dozorom v priestoroch hotela len so
súhlasom vedenia hotela za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný
zdravotný stav.
22. Hosť, ktorý je ubytovaný v hoteli je povinný dodržiavať ustanovenia tohto
ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažných spôsobom poruší, má vedenie
hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby, a to aj pred
uplynutím dohodnutého času ubytovania.
23. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
24. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom platené služby, ako je napr. pranie, predaj
toaletných potrieb, maloobchodného tovaru, a pod.
25. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činností
ubytovacieho zariadenia prijíma zodpovedný pracovník recepcie.
26. Odevy, spodné prádlo a iné textilné, resp. papierové materiály sa nesmú používať na
tienenie nočných lámp.
27. Je zákaz fajčenia vo verejných priestoroch, v ubytovacej časti hotela a v ostatných
označených priestoroch budovy.
28. Na každej hotelovej izbe je zverejnený hotelový požiarny plán. (na dverách), s
ktorým sa hosť pri ubytovaní oboznámi, aby v prípade požiaru nepodľahol panike a
správne sa orientoval.
V prípade požiaru sa k evakuácii osôb nesmú používať osobné výťahy, tieto sú v
prípade požiaru vyradené z činnosti.
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29. Evakuácia osôb pri požiari je zabezpečovaná zamestnancom, ktorý evakuáciu riadi,
je potrebné dbať na jeho pokyny, urýchlene ohrozený priestor opustiť núdzovým
schodiskom.
30. V hotelových izbách sa zakazuje uskladňovanie horľavých kvapalín, manipulovanie
s nimi (čistenie odevov rôznymi chemikáliami, benzínovými čističmi a pod.)
31. V hotelových izbách sa zakazuje akákoľvek manipulácia s elektrickými tepelnými
spotrebičmi, resp. spotrebičmi s otvoreným plameňom ku príprave pokrmov,
ohrievaniu jedál a pod.
32. Na izbách sa nesmú používať pyrotechnické výrobky (prskavky, petardy a pod.)
33. Na elektrické chladničky, ich strojové zariadenie sa nesmú ukladať žiadne odevy,
papiere a iný horľavý materiál.
34. Prípadný vznik požiaru treba hlásiť telefonicky z hotelovej izby na recepciu hotela číslo 250.
35. Hasiace zariadenia sa nesmú poškodzovať a používať na iné účely ako sú určené.
36. V kúpeľni hotelovej izby hosť nezaťažuje keramické umývadlá vlastnou váhou,
nezapiera sa o tieto a používa ich len pre účely umývania rúk, tváre a trupu po pás.
(horná časť trupu.)

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňa 1.1.2015.
Tím Hotela Grand Žilina Vám praje príjemný a ničím nerušený pobyt.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O HOTELI
Predstavujeme Vám náš hotel, ktorý sa nachádza v tichom prostredí historického
centra mesta Žilina. Hotelová reštaurácia pripravuje slovenské špeciality i jedlá
medzinárodnej kuchyne. Obľúbená kaviareň na prízemí ponúka vynikajúcu kávu a
široký sortiment nápojov. V okolí hotela Grand nájdete množstvo obchodíkov,
reštaurácií, kaviarní a barov s terasami.

Názov a adresa spoločnosti:
Zodpovedná osoba:

GRAND s.r.o., Sládkovičova 1, 010 01 ŽILINA
Ing. Ján Riecky, riaditeľ, mobil: 0903 508 817

Aktivity

Všeobecné
✓
✓
✓
✓
✓

Nefajčiarske izby
Rodinné izby
Výťah
Kúrenie
Na
niektorých
klimatizácia

izbách

Služby
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sauna
Wellness centrum
Masáže
Vírivka
Prenájom bicyklov
Kaviareň, reštaurácia
Herňa / Nočný bar vo vedľajšej
budove

Jedlo a nápoje

Izbová služba
Recepcia s nepretržitou prevádzkou
Úschovňa batožín
Pranie
Žehlenie
Zariadenia pre schôdzky / bankety
Fax / Skenovanie / Fotokopírovanie
Svadobný apartmán
Depozitná služba
Informačný servis
Free wi-fi pripojenie v celom hoteli
Budenie telefónom

✓ Kaviareň / Bar
✓ Reštaurácia
✓ Bohaté raňajky
bufetových stolov
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UBYTOVANIE > ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O HOTELI

Personál recepcie hovorí

Parkovanie
✓ parkovisko monitorované
kamerovým systémom

✓ v slovenčine
✓ v angličtine
✓ v nemčine

Raňajky
Pondelok - Sobota:
Nedeľa a sviatky:

od 06:30 do 09:30
od 07:30 do 09:30

Prihlásenie – check in
Odhlásenie – check out

od 14:00
do 11:00

Wi-fi
"Grand_{najbližšie číslo izby}"
Heslo žiadajte na recepcii hotela

Názov wi-fi (SSID):
Heslo:

Telefón na izbe
Recepcia číslo:

250

Hovor mimo hotela:

Stlačte "0" a číslo volaného.
Príklad:
"00903 508 817"
"00421 903 508 817"

Depozitná služba
V rámci našich služieb Vám ponúkame úschovu cenín a cenných predmetov na
recepcii hotela. Hotel nezodpovedná za cenné veci uložené na izbe.

Pre viac informácii kontaktujte recepciu osobne alebo telefonicky
prostredníctvom izbového telefónu na čísle 250.
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UBYTOVANIE > POŽIČIAVANIE BICYKLOV

Pre našich hostí poskytujeme ZADARMO
požičiavanie bicyklov.
Podmienky požičania bicyklov sú nasledovné:
1. Bicykel sa zapožičiava na základe
predloženého
identifikačného
dokladu (PAS, OP, VP) osobám
starším ako 15 rokov, mladším
osobám ako 15 rokov len v ich
sprievode.
2. Pri zapožičiavaní bicykla sa ako
Záruka jeho vrátenia ponechá na
recepcii hotela GRAND Žilina
finančná záloha 50,00 € alebo
identifikačný doklad totožnosti
zákazníka.
3. Pracovník recepcie hotela GRAND Žilina môže
odmietnuť' zapožičať' bicykel bez udania dôvodu.
4. Bicykel sa zapožičiava na vopred dohodnutú dobu určitú.
5. Zákazník je povinný vrátiť' bicykel v dohodnutom čase.
6. V prípade nespokojnosti môže klient žiadať' výmenu bicykla.
7. Pri prevzatí bicykla je klient povinný presvedčiť' sa o jeho technickom stave
a funkčnosti a to hlavne funkčnosti bŕzd.
8. Klient je povinný vrátiť' zapožičaný bicykel, v prípade nevrátenia bicykla
bude hotel GRAND Žilina postupovať v medziach slovenských zákonov.
9. Klient berie na vedomie, že je oprávnený užívať' zapožičaný bicykel riadne a
len v súlade s účelom, na ktorý slúži. Je povinný bicykel chrániť' pred stratou
(krádežou), poškodením alebo zničením.
10. V prípade poškodenia, zničenia alebo straty (krádeže) je klient povinný túto
skutočnosť' okamžite nahlásiť' hotelu GRAND Žilina na tel. čísle 0903 814 418
a je povinný (finančne) uhradiť' vzniknutú škodu.
11. Klient svojím podpisom vyjadruje svoj súhlas so zapožičanými podmienkami,
ktoré si riadne prečítal a ktorým porozumel.
Pre viac informácii kontaktujte recepciu osobne alebo telefonicky
prostredníctvom izbového telefónu na čísle 250.
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CENNÍK PRANIA A ŽEHLENIA
Vážení hostia,
náš hotel Vám ponúka v rámci našich služieb pranie a žehlenie v nasledovných
cenách za ks.:

PRANIE

€ za 1 kus
tepláková súprava
košeľa
župan
spodné prádlo
tričko
sveter
pulóver
pyžamo
ponožky
nohavice
nohavice krátke
blúzka
podprsenka
pančušky
sukňa
šaty
vreckovka
uterák
osuška

3,30 €
2,00 €
5,00 €
1,00 €
1,50 €
2, 00 €
2, 00 €
2,70 €
0,70 €
3,00 €
1, 70 €
2,00 €
1,00 €
0,30 €
1,70 €
3,30 €
0,30 €
1,00 €
1,70 €

Štandardná doba vyhotovenia do 24 hodín

ŽEHLENIE
V prípade využitia služby prania, žehlenie je grátis.
Cena žehlenia je jednotná za kus

1,00 € jednoduchý kus
2, 50 € zložitejší kus

Pre viac informácii kontaktujte recepciu osobne alebo telefonicky
prostredníctvom izbového telefónu na čísle 250.
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NÁVOD NA OBSLUHU
HYDROMASÁŽNEJ VANE
1.
2.
3.
4.

Zapnúť vypínač na stene v kúpeľni, pri zapnutí zasvieti zelené svetlo
Hydromasážna vaňa musí byť napustená vodou nad úroveň svetiel vo vani
Ďalšie ovládanie, zvyšovanie a znižovanie intenzity je ovládač na vani (+, -)
Pri súčasnom podržaní tlačidla + aj - sa nastaví sa automatické striedanie
intenzity masáže.

KLIMATIZÁCIE
1. Stlačením tlačidla č. 1 uvediete klimatizáciu do činnosti
2. Nastavenie požadovanej teploty 16 - 31 stupňov Celzia
dosiahnete s tlačidlami č.2 a č.3
3. Rýchlosť ventilátora nastavíte s tlačidlom č. 5 (3
polohy + automatická)
1
4. Orientáciu prúdenia vzduchu ovládate tlačidlom č.
6 (5 polôh)
4
5. Tlačidlom č. 7 zapnete automatickú osciláciu
prúdenia vzduchu
5
6. Klimatizačnú jednotku vypnete tlačidlom č. 1

2

6
7
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KAVIAREŇ A REŠTAURÁCIA
FAJČIARSKA ČASŤ
Predná časť slúži ako kaviareň, reštaurácia, bar a posedenie pri víne a takisto
súčasťou je aj pražiareň kávy (priamo v kaviarni), kde pripravujeme našu kávu 9
Grams Coffee pre Vás. Odtiaľ slovo Brasserie. Môžete si v modernom a útulnom
prostredí posedieť s priateľmi a vychutnať napríklad aj naše obedové menu. Hlavný
vchod je priamo z Mariánskeho Námestia.

NEFAJČIARSKA ČASŤ
Zadná časť slúži pre obedové menu alebo je veľmi často využívaná pre uzavreté
spoločnosti (približne do 50 ľudí). Môžete ju využívať aj počas dňa, je vždy otvorená
podľa otváracích hodín.

OTVÁRACIA DOBA

JEDÁLNY LÍSTOK

Po - Št
Pia
So
Ne

http://www.grandcaffe.sk/

7.00 - 24.00 hod
7.00 - 01.00 hod
8.00 - 01.00 hod
8.00 - 23.00 hod

Pre viac informácii kontaktujte recepciu osobne alebo telefonicky
prostredníctvom izbového telefónu na čísle 250.

Priamy kontakt:

041 56 22378
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GRAND WELLNESS

GRAND WELLNESS

GRAND WELLNESS
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GRAND WELLNESS
OTVÁRACIA DOBA

UMIESTNENIE

Aktuálna otváracia doba je
zverejnená na recepcii hotela.

Vstup do wellness centra je cez prvé
poschodie hotela Grand.

Pre viac informácii kontaktujte recepciu osobne alebo telefonicky
prostredníctvom izbového telefónu na čísle 250.

Priamy kontakt z hotelového telefónu do wellness : 260

Cenník služieb wellness
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MESTO ŽILINA
Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku troch
riek Váh, Kysuca a Rajčanka.
Počtom obyvateľov (83 684 osôb) je Žilina štvrtým najväčším mestom na
Slovensku. [2012] Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym
centrom severozápadného Slovenska , niekedy sa jej aj hovorí „perla na Váhu“.
Historické jadro Žiliny je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Centrom mesta je
štvorcové Mariánske námestie s arkádami po celom obvode a dvomi priľahlými
ulicami. Bolo vybudované v 12. storočí. Na námestí sa nachádza Kostol Obrátenia
svätého Pavla s kláštorom, stará budova radnice so zvonkohrou a baroková socha
Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculata) z roku 1738, ktorá stojí uprostred
námestia. Bola postavená na počesť ukončenia rekatolizácie v meste.
•
•
•
•
•

•
•

Budatínsky zámok, hrad na sútoku riek Váh a Kysuca v správe
Považského múzea
Rímskokatolícky
drevený
kostol
sv.
Juraja v
mestskej
časti Trnové (jeden z mála drevených kostolov mimo východného Slovenska)
Kostol sv. Štefana Kráľa v časti Rudiny na Závodskej ulici. Najstaršia
architektonická pamiatka v Žiline.
Kostol sv. Barbory (Františkánsky kostol) z rokov 1723 – 1730 na Ulici J.
M. Hurbana. Mimoriadne cenné barokové vybavenie kostola ( dva organy ).
Evanjelický kostol na ulici Martina Rázusa bol postavený v rokoch 1935 –
1936. Stavbu projektoval nestor slovenských architektov Michal Milan
Harminc.
Ortodoxná synagóga na Dlabačovej ulici. Dnes je v synagóge múzeum –
expozícia Múzea židovskej kultúry.
Neologická synagóga na Hurbanovej ulici od významného architekta
moderny prof. dr. Petra Behrensa.
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Východne od Žiliny sa nachádza pohorie Malá Fatra, ktoré bolo v roku 1988
vyhlásené za Národný park Malá Fatra (rozloha 22 630 ha). Malá Fatra je
Strečnianskou tiesňavou rozdelená na dve časti – južnú Lúčanskú Fatru a severná
časť je Krivánska Fatra s najvyšším vrchom je Veľký Kriváň (1709 m n.m.). Tento
vrch i celý hlavný hrebeň je pohodlne prístupný sedačkovou lanovkou z Vrátnej
doliny do Snilovského sedla (1500 m n.m.). Medzi najkrajšie vrchy na Slovensku
patrí Veľký Rozsutec (1610 m n.m.). Vrch tvoria dolomity chočského príkrovu
(druhohory), ktoré vytvárajú morfologicky najčlenitejšie časti pohoria.

Východiskom do Krivánskej Fatry je rázovitá obec Terchová (vzdialená od Žiliny
25 km). V miestnom kostole zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi je vyrezávaný
drevený betlehem. V obci je expozícia Považského múzea , venovaná rodákovi z
tejto obce Jurajovi Jánošíkovi (1688-1713), slovenskému národnému hrdinovi.
Nad obcou je socha Jánošíka z roku 1988 (autor Ján Kulich). V Terchovej sa
každoročne konajú na začiatku augusta Jánošíkove dni, folklórny festival s
medzinárodnou účasťou. Hlavný program je v amfiteátri Pod Borami. V zime sa tu
konajú preteky psích záprahov psov severských plemien (aljašský malamut,
sibírsky husky). V obci pôsobí viacero kvalitných folklórnych skupín (napr. bratia
Muchovci) i ľudových umelcov - rezbárov. Typickým suvenírom z Terchovej je
vyrezávaná drevená valaška , drevený črpák a iné drevené predmety
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Za tiesňavami sa otvára jedinečná Vrátna dolina s množstvom možností pre
turistiku a lyžovanie. Tiesňavy s tvarmi skál v podobe mnícha, ťavy, krokodíla sú
veľmi atraktívne. Medzi najkrajšie miesta tu patria kaňony s vodopádmi - Horné a
Dolné diery, Nové Diery i Skalné mesto tvorené skalami bizarných tvarov.

Východne od Žiliny smerom na Martin sa
nachádza obec Strečno a hrad Strečno ,
založený v 14.storočí. Hrad bol koncom 17.
storočia vypálený a spustošený. Po takmer
pätnástich rokoch obnovy, sa z hradu stal v
roku 1993 veľmi atraktívny cieľ pre turistov
s expozíciou Považského múzea.

Veľmi zaujímavým miestom vzdialeným asi 15 km od
Žiliny južným smerom sú zrúcaniny hradu Lietava.
Postavený bol v 14.storočí. Hrad je po Spišskom hrade
druhým najväčším na Slovensku. Začiatkom 18. storočia
už bol opustený. Z hradu sú možnosti výletov na
Súľovské skaly.

Južne od Žiliny (cca 12 km) sa nachádzajú
kúpele
Rajecké Teplice.
Termálne
pramene 38 C teplej hydrouhličitanovo vápenato - horečnatej liečivej vody sa
využívajú na liečenie zápalových a
degeneratívnych
chorôb
pohybového
ústrojenstva a nervových chorôb.
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Za Rajcom je obec Rajecká Lesná. Táto obec patrí medzi najvýznamnejšie pútnické
miesta na Slovensku. Jedinečným dielom je drevený, vyrezávaný Slovenský
betlehem, v ktorom sú okrem biblických výjavov zobrazené významné miesta
Slovenskej republiky a pracovné činnosti v jednotlivých oblastiach. Betlehem je dlhý
osem metrov, vysoký dva metre. V pohybe sú desiatky drevených figúrok. Symbol
mesta Žilina, veže farského kostola sú v strede betlehemu. Betlehem zhotovil majster
Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc. Celé dielo je financované z dobrovoľných
príspevkov veriacich.

Na konci Rajeckej doliny (cca 40 km od Žiliny), na južnom konci okresu Žilina , sa
nachádza rázovitá obec Čičmany. Je charakteristická maľovanými
ornamentami na dreveniciach. V Radenovom dome je expozícia Považského
múzea. V obci sa nachádza kaštieľ s možnosťou stravy a ubytovania, a kvalitné
svahy pre lyžovanie s vlekmi (Javorinka).

Pre viac informácii kontaktujte recepciu osobne alebo telefonicky
prostredníctvom izbového telefónu na čísle 250.
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Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na
území mesta Žilina. Najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2.
pol. 13. storočia. Prvá písomná zmienka, ktorá ho spomína ako castrum Budetyn
pochádza z roku 1321, kedy zomrel jeho majiteľ Matúš Čák Trenčiansky. Súčasťou
areálu je aj nádherný park, ktorý sa určite oplatí navštíviť.

OKOLIE ŽILINY / NAJLEPŠIE MIESTA NA NÁKUPY

Moderné mestské nákupné centrum AUPARK vdýchlo centru Žiliny nový život. Je
situované v blízkosti historického Mariánskeho námestia. Ponúka viac ako 120
prevádzok a 900 parkovacích miest. Okrem pestrej ponuky tovarov a služieb
prináša návštevníkom pravidelné sezónne akcie pre dospelých aj deti a aktívne sa
zapája do života mesta.
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OC Mirage vytvoril úplne nové námestie Žiliny - mesto v meste. Ambíciou tohto
obchodného centra je stať sa novým srdcom Žiliny a vrátiť tak späť život do centra
tohto krásneho mesta. Už teraz je dokonalou symbiózou medzi historickým jadrom
Žiliny a vysoko modernou architektúrou tohto obchodného centra.
Chceme, aby ste sa tu cítili dobre, preto OC Mirage nie je len klasickým obchodným
domom, ale aj miestom pre zábavu a Vaše stretnutia s blízkymi.
OC Mirage Vám ponúka zábavu vo forme :
18 jamkový minigolf, bowlingové dráhy, atraktívne riešené kiná, detský svet

Pre viac informácii o turizme v Žiline : www.tikzilina.eu
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