
Vzhľadom na dispozičné riešenie a pre-
pojenie zrekonštruovanej historic-
kej budovy a novostavby si hostia bu-

dú môcť vybrať z viacerých typov hotelových 
izieb s celkovou kapacitou 110 lôžok. Štýlové 
izby budú elegantne zariadené a mimoriadne 
priestranné s kúpeľňou a toaletou. Televízor, 
pripojenie na internet, minibar a trezor budú 
súčasťou ich vybavenia. 
Hoteloví hostia i neubytovaní návštevníci budú 
môcť využiť dve bowlingové dráhy alebo relaxo-
vať pri bazéne so vstupom na terasu situovanú 
v parku a v niekoľkých typoch sáun. Súčasťou 
moderného wellness zázemia bude aj kneippov 
kúpeľ, vírivka a relaxačná miestnosť. Salóniky 
a knižnica na prízemí kaštieľa i pivnica v jeho 
podzemí uspokoja predstavy klientov o uspo-
riadaní rodinných osláv, firemných akcií i ob-
chodných rokovaní v atraktívnych priestoroch 

s nádychom histórie. Na väčšie akcie bude pri-
pravená konferenčná sála s kapacitou 180 osôb, 
vybavená najmodernejšími technológiami. 
Osobité čaro kaštieľa a anglického parku, 
v ktorom sa nachádza, využili už viacerí mla-
domanželia ako kulisu pre svadobné foto-
grafie. Kaštieľ a jeho zázemie splnia v bu-
dúcnosti sen nejednej nevesty o štýlovej 
a romantickej svadbe. Rozmanitosť priesto-
rov bude vyhovovať svadobčanom s predsta-
vou o komornejšej udalosti (do 30 hostí), ale 
aj tým, ktorí sa rozhodnú pre svadbu vo veľ-
kom štýle (do 120 hostí). V prípade pekného 
počasia sa svadobný obrad i hostina môžu 
uskutočniť v parku. Svadobčania budú mať 
k dispozícii hotel vrátane ubytovania, kader-
níckych a kozmetických služieb. Pre novo-
manželov bude v ich svadobný deň priprave-
ný honosný apartmán. ⊳

Štyri hviezdičky pre biznis, 
wellness i romantickú udalosť 

text a foto Kaštieľ Gbeľany

Len pár kilometrov od Žiliny, na trase do Národného 
parku Malá Fatra, pokračuje rekonštrukcia barokového 
kaštieľa. Štvorhviezdičkový hotel Kaštieľ Gbeľany ponúkne 
svojim hosťom atraktívne služby v dobových i úplne nových 
priestoroch už v decembri 2015. 
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stavebníctvo › rekonštrukcia

Projekt Rekonštrukcie kultúrno-historickej 
pamiatky Kaštieľa Gbeľany za účelom 
vytvorenia objektu cestovného ruchu 
s celoročným poskytovaním kvalitných 
a komplexných služieb sa môže 
uskutočniť vďaka Dotácii z eurofondov 
v rámci Operačného programu 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 
3.1 – Podpora podnikateľských aktivít 
v cestovnom ruchu.
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