
««««Boutique Hotel Dubná Skala sa nachádza 

v centre mesta Žilina a je to jediný boutique 

hotel na severnom Považí.

Výnimočné miesto



««««Hotel Dubná Skala patrí medzi slovenské boutique 

hotely vďaka svojej polohe, charakteristike a službám. 

Je situovaný v meste Žilina, na ulici J. M. Hurbana 

oproti nákupnému centru Mirage. Po ľavej  strane 

hotela sa nachádza kostol Sv. Barbory s kláštorom, 

kúsok ďalej susedí Rosenfeldov palác a Nová 

synagóga. V bezprostrednom okolí sa nachádza 

historické centrum s Mariánskym námestím, Mestské 

divadlo, Dom umenia Fatra a iné zaujímavosti.

O hoteli
Moderné a dizajnérske prvky budovy vytvárajú 

súčasnú atmosféru s netradičným nádychom. 

Vďaka svojej veľkosti  má hotel komornú atmosféru.  

Zahŕňa skvelú reštauráciu a kaviareň s barom. 

Reštaurácia Dubná Skala je umiestnená v 

priestoroch bývalej vychýrenej vinárne Dubná Skala, 

kde si desaťročia Žilinčania vychutnávali miestne 

špeciality a vynikajúce víno. Dnes ponúka 

exkluzívne jedlá a nápoje. Získala niekoľko 

prestížnych ocenení.

Hotel ponúka
ź kvalitné ubytovacie služby - 37 izieb, 68 lôžok, 

3 prístelky

ź výnimočnú gastronómiu - ocenená reštaurácia 

s kapacitou 68 ľudí

ź exkluzívne relaxačné služby - Relax centrum, 

masáže a procedúry Sothys Paris

ź komfortné konferenčné služby - 3 salóniky 

s celkovou kapacitou až 100 osôb

ź štýlovú kaviareň a lobby bar

ź dvojpodlažné parkovisko

Vychutnajte si
jedinečný zážitok

BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA 
««««



««««Boutique Hotel Dubná Skala  ponúka 34 luxusných 
izieb a 3 štýlovo zariadené exkluzívne apartmány s 
jedinečným komfortom. Zariadenie z prírodných 
materiálov v tmavohnedej farbe je kombinované s 
nenápadnými secesnými prvkami. 

Všetky izby sú klimatizované, vybavené TV, trezorom, 
minibarom, telefónom, fénom, wi-fi pripojením, 
požiarnym bezpečnostným systémom, kúpeľňou s vaňou 
alebo sprchovacím kútom a hotelovou kozmetikou. 

V apartmánoch je k dispozícii kávovar, džbán s čerstvou 
vodou, misa s ovocím a luxusná kozmetika značky 
L´Occitane. 

Hotel  je  priateľský  k malým  domácim  zvieratám. 
Disponuje nefajčiarskymi izbami so 68 lôžkami a ponúka 
aj bezbariérové izby.

Typy izieb 
 6  x Jednoposteľová  izba Štandard

 6  x Dvojposteľová  izba Štandard

 16  x Manželská izba  Štandard

 6  x Dvojposteľová  izba  Executive

 3  x Apartmány - Green, Orange, Red

Služby
ź transfer

ź zmenáreň

ź čistiareň a práčovňa

ź room service

źmedzimestské a medzinárodné telefonické 

spojenie

ź konferenčné miestnosti a služby

ź knižnica a denná tlač

ź predaj dizajnérskych predmetov a suvenírov

ź ponuka hotelových balíkov a darčekových  

poukážok

ź súkromné relax centrum

źmasérske služby

ź exkluzívne kozmetické procedúry SOTHYS Paris 

Pri plánovaní školenia, semináru alebo inej 

spoločenskej udalosti spolu s ubytovaním 

poskytujeme zvýhodnenú cenu ubytovania 

s raňajkami a parkovaním.

BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA 
««««

Ubytovanie



Jednoposteľová izba 
Štandard

Denný zhon nechajte za dverami a vychutnajte 

si vzácne chvíle pokoja a komfortu. 

Jednolôžková izba orientovaná do tichého 

dvora je ideálnym miestom na oddych po 

náročnom dni. Izba má vstupnú časť, kúpeľňu 

so sprchovacím kútom, priestranný pracovný, 

ako aj úložný priestor. Moderné technické 

vybavenie je v jednote so štýlovým zariadením.  

Vybavenie: TV, Wi-Fi, minibar, fén, trezor, 

klimatizácia. Rozloha je 22 m².

 

Manželská izba 
Štandard

Moderný a secesný nábytok vytvára 

v izbe s manželskou posteľou dokonalé 

spojenie. Štýlové vybavenie izby s 

priestranným pracovným a úložným 

priestorom splní  očakávania aj náročnej 

klientely. Nechajte denný zhon za 

dverami a vychutnajte si vzácne chvíle 

pokoja a komfortu.

Vybavenie: dvojlôžko s rozmermi 180 x 

200 cm, kúpeľňa s vaňou alebo 

sprchovacím kútom, TV, Wi-Fi, minibar, 

fén, trezor, klimatizácia. Rozloha 27 m².

Dvojposteľová izba 
Štandard

Moderný a secesný nábytok vytvára v izbe 

s oddelenými posteľami dokonalé spojenie. 

Priestranný pracovný a úložný priestor sa tu 

spája s pohodlím a oddychom. Niektoré z izieb 

majú bezbariérový vstup a vybavenie, pričom 

okná sú orientované do tichého dvora. 

Potrebné technické, bezpečnostné 

a doplnkové vybavenie je samozrejmosťou. 

Vybavenie: dve postele s rozmermi 90 x 200 

cm, kúpeľňa s vaňou, TV, Wi-Fi, minibar, fén, 

trezor, klimatizácia. Rozloha 32 m².

Dvojposteľová izba 
Executive

Nadštandartná izba s rozlohou 33 m² 

má dve oddelené postele (90 x 200 cm), 

priestrannú kúpeľňu, pracovný a úložný 

priestor. Využiť môžete aj oddychovú 

zónu s ležadlom. Presvetlená izba s 

tmavohnedým nábytkom je orientovaná 

do tichého dvora, čím sa stáva ideálnym 

miestom na oddych po náročnom dni. 

Vybavenie: kúpeľňa s vaňou, TV, WiFi, 

minibar, fén, trezor, klimatizácia.



Apartmán Green
Pokojný, zelený nádych apartmánu Green s manželskou 

posteľou (180 x 200 cm) je zážitkom, ktorý si zamilujú 

páry i jednotlivci. Luxusná a priestranná izba má 

obývaciu časť prepojenú so spálňou. Pohodlný gauč 

dopĺňa masívny nábytok, v kombinácii tmavohnedej 

farby a smotany, s prírodným kobercom zelenej farby. 

K vybaveniu apartmánu patrí i profesionálny kávovar 

a misa s čerstvým ovocím.

Vybavenie apartmánu: kozmetika značky L´Occitane, 

TV, Wi-Fi, minibar, fén, trezor, klimatizácia. Rozloha 

42 m².

Apartmán Orange 
Priestranný apartmán s rozlohou až 68 m² očarí 

štýlovým dizajnom s dominanciou oranžovej farby. 

Maximálny komfort prináša posedenie na pohodlnom 

gauči v oddelenej obývacej časti. V apartmáne sa 

nachádza aj dostatočne priestranná manželská posteľ 

s rozmermi 180 x 200 cm. Jedinečným doplnkom je 

kúpeľňa s vaňou a zároveň aj sprchovacím kútom, 

bidetom a kozmetickým vybavením. Zákazníci zaiste 

ocenia aj misu s čerstvým ovocím a kávový servis.

Vybavenie apartmánu: kozmetika značky L´Occitane, 

čajový, kávový servis a misa s čerstvým ovocím priamo 

na izbe, TV, WiFi, minibar, fén, trezor, klimatizácia.

Apartmán Red
Slnečný apartmán s balkónom je dekorovaný v červenej 

farbe. Symbolizuje luxus spojený s moderným dizajnom 

a kvalitným zariadením. V apartmáne sa spája 

praktickosť so štýlom v jedinečnom zmysle. Apartmán 

ponúka štýlové predelenie obývacej časti a spálne na 

ploche 68 m². Dostatok relaxu vám poskytne pohodlný 

gauč, luxusná kúpeľňa s vírivou vaňou a sprchovacím 

kútom, bidetom a dvomi umývadlami. Nechajte si 

naservírovať bohaté raňajky priamo do postele a 

vykročte do nového dňa tou správnou nohou.

Vybavenie apartmánu: kozmetika značky L´Occitane, 

čajový, kávový servis a misa s čerstvým ovocím priamo 

na izbe, TV, WiFi, minibar, fén, trezor, klimatizácia.



Mnoho rokov bola otvorená v centre mesta Žilina známa 

a úspešná vináreň a reštaurácia Dubná Skala. Jej tradičné 

tataráky a iné miestne známe recepty boli obľúbené. Po 

rokoch v týchto miestach opäť začala rozkvitať 

gastronómia. 

««««Priestory Hotela Dubná Skala  a samotnej Reštaurácie 

Dubná Skala dnes poskytujú prvotriedne gastronomické 

služby, ktoré sú k dispozícii každý deň v roku, počas 

víkendov a sviatkov.

Rodinné oslavy
««««Hotel Dubná Skala  je vzhľadom na svoje 

služby, ponuku a polohu v centre mesta Žilina 

vhodný na slávnostné rodinné udalosti a oslavy - 

krstiny, prijímanie, promócia, svadba, oslava 

narodenín, výročie a iné . Využite luxusné priestory 

salónikov, profesionálne služby, ponuku reštaurácie 

a kaviarne.

Firemné akcie
Ponúkame vám možnosť realizácie 

nezabudnuteľných eventov pre vašich kolegov, 

obchodných partnerov, zákazníkov. Spoločenské 

podujatie, firemná akcia, oslava či vianočný 

večierok?

Reprezentačné priestory štýlového hotela sú 

mimoriadne vhodné aj pre spoločenské recepcie 

a bankety.

Catering
Tím Reštaurácie Dubná Skala ponúka roky 

skúseností profesionálneho a exkluzívneho 

cateringu.

Naše catering služby ponúkame v rámci žilinského 

kraja. Jedlá, nápoje, výzdobu a celkové prevedenie 

navrhneme a zabezpečíme podľa želania 

náročného klienta.

BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA 
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Gastronómia



Reštaurácia
Vysoko hodnotená Reštaurácia Dubná Skala v centre Žiliny je ideálnym miestom na 

príjemný večer vo dvojici, rodinnú oslavu či pracovné posedenie pri business menu. 

Kuchársky tím pripravuje všetky jedlá vždy z čerstvých a prvotriednych surovín, ktoré 

sú nezameniteľné pre svoju prirodzenú chuť, krásu, vôňu a typickú jednoduchosť. 

Zostavený jedálny lístok pravidelne v lete a zime dopĺňame o nové recepty, sezónne 

menu a  exkluzívnu ponuku kvalitných vín. 

Denné menu aj Á la carte ponúka tiež  bezlepkové jedlá a jedlá bez alergénov. 

V prípade záujmu pre vás pripravíme biznis raňajky. Komfort, súkromie, WiFi, 

klimatizácia, parkovanie pri hoteli a profesionálne služby sú u nás samozrejmosťou. 

Reštaurácia disponuje kapacitou 68 miest s klasickým sedením pri štvorcových 

stoloch, otvorená je aj počas víkendov a sviatkov.

Kaviareň
Kaviareň Dubná Skala je správnym miestom pre stretnutia s obchodnými partnermi 

alebo priateľmi pri šálke kávy či poháriku vína zo širokej ponuky. Moderná 

architektúra so štýlovým dizajnom vytvorili priestor s neopakovateľnou atmosférou, 

ktorú dotvára knižnica a príjemná hudba. 

Osvieženie prinášajú čerstvé šťavy, domáce limonády, miešané koktaily, domáce 

snacky a dezerty. Kaviareň je vybavená WiFi a ponúka priestor pre fajčiarov. 

Prepojením so susediacou reštauráciou vzniká vhodný priestor na firemné 

a spoločenské akcie s kapacitou až 100 osôb.



Salóniky a spoločenské 

priestory
ź Salónik Conference

ź Salónik Club

ź Salónik Cabinet

ź Kaviareň

ź Reštaurácia

Vybavenie salónikov
ź audiovizuálna a prezentačná technika

ź vysokorýchlostné pripojenie na internet

ź denné svetlo i rôzne svetelné scény

ź klimatizácia

ź bezpečnostný požiarny systém

Konferenčné služby
ź prenájom technického a audiovizuálne vybavenia 

(dataprojektor, plátno, notebook, flipchart, mikrofón, 

ozvučenie, LCD monitor, nástenka, kancelárske 

potreby)

ź catering podľa požiadaviek zákazníka (káva, čaj, 

alko/nealko, sladké a slané pečivo, studené a teplé 

bufety)

ź obedy (možnosť výberu z ponuky denného menu 

alebo À la carte menu hotelovej reštaurácie)

ź parkovisko

Hotel disponuje 3 reprezentačnými salónikmi, ideálnymi 
pre usporiadanie konferenčných podujatí. Variabilnosť 
a moderné technické vybavenie salónikov umožňuje 
organizovanie seminárov, kurzov, školení, obchodných 
a pracovných rokovaní, ale aj recepcií, banketov, osláv či 
neformálnych spoločenských podujatí. 

V prípade záujmu o väčšie podujatia je vhodná kombinácia 
salónikov s reštauráciou, prípadne kaviarňou alebo 
prepojenie prízemia s prvým poschodím, vďaka čomu 
vznikajú priestory s celkovou kapacitou do 200 osôb. 

Samozrejmosťou je zabezpečenie cateringu počas 
konferenčných podujatí podľa želaní klientov.

Konferencie

BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA
««««



Salónik Conference
Priestranný salónik s denným svetlom 
alebo osvetlením s výberom viacerých 
svetelných scén pre maximálne 60 osôb. 
Salónik je možné prepojiť s kaviarňou, čím 
sa otvára priestor vhodný pre spoločenské 
akcie pre 100 osôb.

Reštaurácia
Reštaurácia sa nachádza v prízemných 
klenbových priestoroch hotela 
a rozdelená je na vinárenskú 
a reštauračnú časť s celkovou kapacitou 
až 68 miest. V spojení so salónikom 
Cabinet vzniká priestor pre 
organizovanie recepcií a banketov pre 
90 osôb.

Kaviareň
Štýlová kaviareň hotela s knižnicou sa 
využíva v spojení so salónikom 
Conference, čím vzniká priestor vhodný 
pre firemné, spoločenské akcie 
a prezentácie až do 100 osôb.

Salónik Club
Štýlové priestory s kapacitou do 30 osôb. 
Veľkou výhodou salónika je vlastným bar 
a sociálne zariadenie. Dispozícia priestorov 
zaručuje úplné súkromie.

Salónik Cabinet
Salónik s kapacitou 20 osôb a možnosťou 
prepojenia s reštauráciou, čím vzniká 
priestor vhodný pre organizovanie recepcií 
a banketov pre 90 osôb.

Conference balík
Pre konferencie či školenia pre 10 a viac 
osôb aj s ubytovaním, využite na mieru 
vyskladaný balík služieb. Získate 
výhodnejšie ubytovanie, prenájom 
priestorov a coffee break.



I-tvar
Sedenie vhodné pre menšie až stredne veľké skupiny. 

Ideálne na slávnostné a spoločenské posedenia. Stoly sú 

usporiadané do jedného dlhého tvaru.

Banket
Banketové usporiadanie je vhodné zvyčajne pre 

podávanie stravy a menšie diskusné krúžky. Sedenie je 

za štvorcovými stolmi.

Divadlo
Divadelné rozmiestnenie je vhodné pre väčšie 

stretnutia, ktoré nevyžadujú veľa písania. Takéto 

sedenia sú taktiež vhodné pre tlačové konferencie 

alebo pre simulácie skupinových aktivít. Stoličky je 

možné ľahko premiestňovať.

Trieda
Uvedené sedenie je najviac preferované pre stredne 

veľké, až veľké stretnutia. Stoly poskytujú zúčastneným 

dostatok miesta na rozloženie pracovných materiálov a 

zapisovanie poznámok. Tento typ je ideálnym pre 

školenia.

U-tvar
Sedenie je vhodné pre skupiny menšie ako 40 členov. 

Rozloženie zaručuje výbornú interakciu skupiny s 

vedením, ktoré je usadené vpredu. Audiovizuálne 

technológie sú zvyčajne najlepšie umiestnené na 

otvorenom konci stola.

Geneva
Sedenie je vhodné pre interaktívnu diskusiu a zápis 

poznámok pre menej ako 25 účastníkov. Náš hotel 

poskytuje v uvedenom usporiadaní elegantný salónik 

„Cabinet“ pre 18 ľudí s kompletnou prezentačnou 

technikou.

Salónik Cabinet  Salónik Club   Salónik Conference  Reštaurácia  Kaviareň 

 Rozloha 31,5 m² Rozloha 40,3 m²  Rozloha 69,5 m² Rozloha 120 m²  Rozloha 120 m²

Banket 18 osôb Banket 25 osôb  Banket 40 osôb Tvar-G 60 osôb   

Divadlo 30 osôb Divadlo 40 osôb  Divadlo 70 osôb T-Tvar 40 osôb   

Trieda 16 osôb Trieda 30 osôb  Trieda 56 osôb I-Tvar 36 osôb  

  U-Tvar, T-Tvar 18 osôb U-Tvar, T-Tvar  36 osôb  V reštaurácii a kaviarni je typ sedenia upravený podľa požiadaviek zákazníka.

  I-Tvar 14 osôb  I-Tvar 30 osôb  

Kapacita salónikov a spoločenských priestorov



Cenník konferencií

Cenník prezentačnej techniky

Cena zahŕňa:

ź prenájom vybranej prezentačnej techniky

ź DPH

Salónik 1 hod.  2 hod.  3 hod.  ½ dňa  7 hod.  1 deň

Salónik Cabinet  25 €  50 €  75 €  100 €  135 €  160 €

Salónik Conference  125 €  250 €  375 €  500 €  750 €  1000 € 

Salónik Club  30 €  60 €  90 €  140 €  180 €  200 €

Kaviareň  45 €  90 €  135 €  150 €  240 €  300 €

Reštaurácia  40 €  80 €  120 €  190 €  230 € 250 €

Cena zahŕňa

:
ź prenájom vybraných konferenčných priestorov

ź vysokorýchlostné pripojenie na internet

ź informačné a navigačné tabule v priestoroch hotela

Technické vybavenie  1 hod.  2 hod.  3 hod.  ½ dňa  7 hod.  1 deň

Dataprojector  5 €  10 €  15 €  25 €  35 €  40 €

Plátno  3 €  6 €  9 €  15 €  20 €  25 €

Notebook  5 €  10 €  15 €  25 €  35 €  40 €

Flipchart  3 €  6 €  9 €  15 €  20 €  25 €

Laserové ukazovadlo  1 €  2 €  3 €  5 €  7 €  10 €

Mikrofón, ozvučenie  5 €  10 €  15 €  25 €  35 €  40 €



Oddýchnite si v pohodlí a v absolútnom súkromí vo 

dvojici, priateľmi či rodinou.

Regeneráciu síl a dokonalý oddych vám v hotelovom 

Relax centre poskytne: absolútne súkromie s relaxačnou 

hudbou, jacuzzi s farebnou terapiou, fínska sauna - 

nerezová pec s vonnými esenciami, hydromasážna 

sprcha, oddychová zóna s ležadlami, hotelová bielizeň 

(župan, papuče, uterák, osuška, plachta) a hotelová 

kozmetika.

Otvorené je každý deň, aj počas víkendov a sviatkov 

od 9.00 do 23.00 hod. Maximálna kapacita je 8 osôb.

Ubytovaní hostia majú jeden hodinový vstup počas 

pobytu grátis (bez občerstvenia).

Masáže
Oddýchnite si pri jednej z masáží v našej ponuke. 

Zlepšujú prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, 

pomáhajú uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly 

a podieľajú sa na lepšom vyplavovaní odpadových 

látok z organizmu.

Špecializované masáže pomáhajú predchádzať 

akútnym prejavom ochorení, telo je vyrovnanejšie, 

pôsobia proti bolesti.

Relax balíky
Vstúpte do oázy pokoja uprostred mestského ruchu. 

Vysoký štandard relaxačných služieb, absolútne 

súkromie v boutique Relax centre, profesionálny 

servis, k tomu klasická uvoľňujúca masáž alebo 

výborná večera s drinkom. To je váš výnimočný 

oddychový večer.

Klasický relax s občerstvením
Pre 2 osoby na 2 hodiny

Drobné občerstvenie (filetované ovocie, minerálka 

a džús). 

Romantický relax s občerstvením 
Pre 2 osoby na 2 hodiny

Drobné občerstvenie (filetované ovocie, minerálka, 

džús). Romantickú atmosféru dotvoria plávajúce 

sviečky, lupene ruží a sekt.

BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA 
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Firemné akcie
««««Hotel Dubná Skala  s komornou atmosférou luxusu je obľúbeným miestom 

v centre mesta Žilina pre významné spoločenské podujatia, firemné akcie 

a usporiadanie konferencií, obchodných prezentácií či pracovných obedov.

Štýlový hotel disponuje reštauračnými a kaviarenskými priestormi a tromi 

salónikmi. Ich variabilnosť a moderné technické vybavenie umožňuje ideálne 

skombinovať napríklad školenie s večerným rautom a neformálnou časťou. 

Náš tím vám pomôže s každým detailom, vašu akciu vám pripravíme na mieru, 

s dôrazom na profesionálny servis. Kontaktujte nás pre cenovú ponuku.

Darčekové poukážky
Hľadáte výnimočný darček a minuli sa Vám všetky nápady? Boutique Hotel 

««««Dubná Skala  ponúka atraktívne darčekové poukážky pre partnerov, priateľov 

alebo známych. Sú ideálnym prostriedkom na odmeňovanie a motivovanie 

zamestnancov. Darčekové poukážky je možné prispôsobiť konkrétnym 

požiadavkám klientov. Medzi najobľúbenejšie poukážky patria:

ź poukážka na masáže, 

ź poukážka do Relax centra,

ź poukážka na víkendové pobyty,

ź poukážka na romantickú večeru, 

ź poukážka na soirée.



««««Boutique Hotel Dubná Skala  je ideálnym miestom pre 
oddych i aktívnu dovolenku. Vďaka svojej polohe, 
v historickom centre mesta Žilina, je to len na skok od 
významných pamiatok, ale i nákupných centier či malých 
obchodíkov „pod laubňami“ (žilinský výraz pre arkády). 
Kúsok je to aj ku kultúre – v mestskom alebo bábkovom 
divadle. 

V blízkom okolí mesta návštevníci nájdu nielen históriu 
(Budatínsky zámok, Hrad Strečno, Kaštieľ Radoľa,...), ale 
aj mnoho príležitostí na športové aktivity – golf (Golf Park 
Rajec), cyklistika na upravených cyklotrasách naprieč 
celým Žilinským krajom, pričom niektoré z nich sa v zime 
menia na bežkárske trate, turistika v Malej Fatre či v zime 

lyžovačka v Terchovej alebo Oščadnici.
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Tipy na výlet



J. M. Hurbana 345/8 

010 01 Žilina

Slovakia

GPS: N49˚13´31.23" / E18˚44´22.56" 

E-mail: conference@doxx.sk 

Tel.: +421 41 5079 100

Mobil: +421 911 606 112

Facebook: facebook.com/hoteldubnaskala

www.hoteldubnaskala.sk

Kontakty
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