UVOD :

AREÁL RANČ = AREÁL ODDYCHU AJ ZÁBAVY

Chcete zažiť príjemnú dovolenku na Liptove?

NAVŠTÍVTE NÁŠ WESTERN PENZIÓN
Privíta Vás celoročne otvorený areál ,kde nechýba štýlový western bar, kone,koč ,reštaurácie,
zábava, futbalové a aj detské ihrisko,táborisko, bowling, squash,sauna,biliardy ,....
Náš penzión je vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi ,detské letné i zimné tábory , lyžiarske
pobyty , školské výlety ,firemné večierky , vianočné a novoročné recepcie ,oslavy výročí firiem
spoločenské a obchodné podujatia , prezentácie ,svadby, oslavy, stužkové, posedenia, koncerty,
festivaly .
WESTERN PENZIÓN sa nachádza v Areáli RANČ v Ružomberku - miestna časť Černová.
Je dobre viditeľný z hlavnej cesty č. 18 ; 1 km od Ružomberka smerom do Žiliny.
Rodinný penzión ponúka príjemné ubytovanie v prekrásnom kraji Liptov, ktorý je miestom
celoročnej rekreácie a odpočinku.
V lete je vyhľadávaný pre široké možnosti turistiky, cyklo turistiky, (Veľká Fatra, Chočské Vrchy,
Nízke a Vysoké Tatry), vodných športov. (Liptovská Mara15km), v zime pre veľké množstvo
známych lyžiarskych stredísk – Skipark Ružomberok ( len 3,5 km), Demänovská dolina, v ktorej sa
nachádzajú aj najznámejšie liptovské jaskyne Demänovská jaskyňa Slobody,Ľadová jaskyňa.
Známe sú termálne aquaparky s celoročnou prevádzkou (Bešeňová 15km), Tatralandia 25km, ako aj
mnoho ďalších kultúrno-historických pamiatok a turistických atrakcií.
VYBAVENIE WESTERN PENZIÓNU :
Western bar : štýlová výzdoba , kapacita 60 miest , televízor , šípky , biliard , stolný futbal ,
výherný automat ,gulečník ,šachy
Kuchynka na prízemí : mikrovlna rúra , plyn. šporák a konvica , chladničky,komplet výbava
Salónik : štýlová spoločenská miestnosť, cca 25 miest , krbová pec
Letná terasa :posedenie vo vidieckom štýle
Úschovňa : cenností , lyží, bicyklov , batožín
V AREÁLI JE K DISPOZÍCII :
- veľké parkovisko – bezplatné a v noci dohliadané
- futbalové ihrisko
- detské ihrisko / hojdačky ,kolotoč ,pieskovisko ,preliezky, atď /
- 2 x otvorené ohnisko, možnosť grilovania ,opekania, guláš partie .
- sauna , stolný tenis, minigolf ,ruské kuželky , veľký šach
- squash ,bowling
- jazdiareň - jazda na koni , možnosť jazdy po okolí / pripravené trasy /
- krytá terasa ,stoly ,lavice ,gril

INFO SLUZBY :
Zabezpečíme nasledovné služby :
- návrh turistického programu , sprievodca
- informácie o okolí ,pamiatkach

- odvoz dovoz TAXI , AUTOBUS
- ski školu , skiservis a požičovne : lyžiarskej výstroje , horské bicykle a kolieskové korčule
- solárium , masáže
- prístup na internet
- rybolov
- prenájom ihriska

UBYTOVANIE :
Počet izieb je 14 s 34 stálymi lôžkami a s možnosťou až 16 prísteliek.
Izby sú 1,2,3,4,5, lôžkové .
Každá izba má vlastné WC + sprchu ,TV Sat
6 x izby štýlovejšie a 8 x izby modernejšie z toho 3 izby sú s balkónom
Rozpis izieb pre zájazdy s prístelkami až 1/2 + 7/3 +4/4 + 3/5 = 50 miest .

STRAVOVANIE
Možnosť si objednať polpenziu , plnú penziu, alebo samostatné raňajky .
Výber polpenzie ,plnej penzie a čas podávania stravy je možné dohodnúť podľa jedálneho lístka
vopred ,alebo pri príchode .
Pre skupiny viac osôb sa podávajú raňajky formou bufetových stolov .
Sortiment : káva ,mlieko ,čaj ,pečivo ,chlieb,závin makový,alebo,orechový príp. jablkový,vianočka
,maslo,med ,džem ,šunka ,saláma ,párky ,horčica ,kečup,
syr,vajcia ,zelenina ,corn flakes .Obmieňame pravidelne šunky,salámy,syry.
Našim ubytovaným hosťom je k dispozícii vo vedľajšej budove aj REŠTAURÁCIA s krbom s
kapacitou 90 miest . V ponuke je široký sortiment liptovských a regionálnych špecialít .
Možnosť posedenia na štýlovej terase.
Otváracia doba Western bar :
Pondelok : 13,oo – 22,oo hod.
Utorok : 13,oo – 22,oo hod.
Streda
: 13,oo – 22,oo hod.
Štvrtok : 13,oo – 22,oo hod.
Piatok : 13,oo – 22,oo hod.
Sobota : 11,oo – 22,oo hod.
Nedeľa : 11,oo – 22,oo hod.
MIMO OTVÁRACÍCH HODÍN VÁS RADI OBSLÚŽIME V MINIBARE RECEPCIA !
KONTAKT :
Jeleník Robert ,Pri Váhu 69/151 Ružomberok – Černová 034 06 ,
www.westernpenzion.sk Email : info@westernpenzion.sk
Mob.+421 905 551 683 , Tel./fax +421 44 433 2827
SPOJENIE :
Ružomberok / hlavná železničná a autobusová stanica / odtiaľ ide spoj MHD č.1, 2 ,4 .Vystúpiť
na konečnej zastávky Černová štadión / stojí priamo na mieste / ,alebo na konečnej zastávky

Černová otočka, potom peši 5 min. na západ. / z diaľky vidno areál /
TAXI cca 100 – 130,-Sk
Nájdete nás na mape , otvorte stránku : http://mapy.atlas.sk/mapa/westernpenzion.sk
/ sídlime na konci ulice na mieste označenom na mape ako Šport areál Černová /

CENNÍK :
cenník 2007

AKCIA : v mesiacoch MÁJ – JÚN !!!
ŠKOLSKÉ ZAJAZDY ,ŠKOLY V PRÍRODE ceny od 150,.sk os./noc
!!!
Strava DETI :
Polopenzia do 12 rok :
168,.sk = raňajky + večera s polievkou
Plná penzia do 12 r. / 3x/ 252,.sk = raňajky + obed s polievkou + večera
Samostatné raňajky do 12 r. 63,.sk
Strava DOSPELÝ :
Raňajky :
90,.sk osoba/deň
Polpenzia : 240,.sk osoba/deň
Plná penzia : 360,.sk osoba/deň
Ubytovanie – mimosezóna od 1.4. do 1.7. + od 1.9. - 26.12.
250,.sk osoba/noc / izba s vlastným WC a sprchou , TV Sat /
Ubytovanie – letná sezóna od 1.7. do 1.9.
300,.sk osoba/noc
1 osoba v 2-ložkovej izbe 500,.sk
Ubytovanie – zimná sezóna od 2.1.do 1.4.
350,.sk osoba/noc
1 osoba v 2-ložkovej izbe 600,.sk
Ubytovanie – SILVESTER od 26.12 do 2.1.
500,.sk osoba/noc
Silvester párty 690,.sk osoba / v cene večera ,občerstvenie ,hudba /
Ubytovanie DETI : DO 3 r. GRÁTIS
- Rekreačný poplatok

A

DO 12 r. ZĽAVA – 15 %

10,.sk osoba/noc nie je v cene ubytovania

Psom vstup povolený - grátis

- country zábava so živou hudbou + výučba country tancov ..6-7 hodín 3000,.sk
- country zábava so živou hudbou s originál ukážkami country tancov
4000,.sk
- hudobný večer - DJ párty
6-7 hod.
2500,.sk
- jazda na koni … 300,.sk/hod.

/ pravidelná jazda cena dohodou /

HRY :
gulečník
biliard
šípky
stolový futbal
sauna
stolný tenis
squash
bowling
minigolf
záhradné šachy

0,,.sk
60,.sk/hod
10,.sk 1 hra
10,.sk 1 hra
400,.sk 1 hod
50,.sk 1 hod.
od 100,.sk 1 hod.
250,.sk 1 hod
80,.sk skupina
50,.sk

Prenájom priestorov Western baru – cena dohodou
Služby :Autobus :cena 24,sk/km+120,.sk /stojné/hod.
STORNO PODMIENKY WESTERN PENZIONU ,Ruzomberok
Western penzión ponúka svojim klientom možnos ť v nevyhnutnom prípade (napr.
choroba alebo iná vážna príčina) zaplatený pobyt zrušiť. V prípade zrušenia
pobytu Vám obvykle môžeme vrátiť časť preddavku, ktorý ste už zaplatili.
Výška storno poplatku je závislá od toho,ko ľko dní pred začiatkom pobytu
nahlásite jeho zrušenie:
30-15 dní pred nástupom na pobyt:storno poplatok je 10% z celkovej ceny pobytu.
14-10 dní pred nástupom na pobyt:storno poplatok je 20% z celkovej ceny pobytu.
9- 5 dní pred nástupom na pobyt:storno poplatok je 30% z celkovej ceny pobytu.
4 a menej dní pred nástupom na pobyt:storno poplatok je 50% z celkovej ceny
pobytu.
Zrušenie pobytu je vždy potrebné dohodnú ť s vedúcim pracovníkom! Ak nemôžete
prísť osobne, nahláste zrušenie pobytu telefonicky alebo mailom. Na tomto
základe bude vystavený stornovací doklad, ktorý Vám pošleme spolu so zvyškom
preddavku, na ktorý máte nárok.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AKCIE :
Zorganizujte u nás akciu!
PRÍJEMNÝ PERSONÁL WESTERN PENZIÓNU JE PRIPRAVENÝ ZORGANIZOVAŤ :
firemné večierky , vianočné a novoročné recepcie ,oslavy výročí firiem spoločenské a obchodné
podujatia , prezentácie ,svadby, oslavy, stužkové, posedenia, koncerty, festivaly .

Animačné programy a country podujatia:
Dávam Vám do pozornosti malý návrh programu a zábavy,ktorý mame odskúšaný :
-country zábava so živou hudbou + výučba country tancov …..6-7 hodín 3000,.sk
-country zábava so živou hudbou s originál ukážkami country tancov
4000,.sk
- hudobný večer - DJ party
… ..7 hod. 2500,.sk
- jazda na koňoch,koči ,saniach
SÚŤAŽE :
-rodeo býk
15000,.sk
-karaoke show
3500,.sk
- rôzne súťaže ako v hode podkovou , lasom, polenom, v zat ĺkaní klinca do klátu,
- v pití piva na rýchlosť
-turnaje : futbal,minifutbal ,veľké záhradné šachy ,
minigolf, squash, bowling
/ uvádzanie súťaží môže aj jeden z Vás /

WESTERN PROGRAM PRE DETI AJ DOSPELÝCH …......

Westernová skupina 5 os. Túlaví vlci z Banskej Bystrice predvedú : cena od 4 000,.sk - 5000,.sk
-2-3 western scénky ,máte jedinečnú možnosť vidieť pištoľníkov v akcii ,
prostredníctvom 5-15 minútových humorných i dramatických scénok
-prehliadka zbraní ,predstavíme Vám repliky dobových zbraní
-ukážky práce s lasom / trikové lasovanie , atraktívna show / možnosť vyskúšať /
-ukážky práce s bičom , / možnosť vyskúšať /
-ukážky práce s koltom / možnosť vyskúšať /
-umožníme Vám streľbu z dobového luku na cieľ
-ryžovanie zlata : hľadanie skutočných zlatých zrniek , ktoré si môžete vyskúšat na vlastnej koži ,
k tomu získanie certifikátu ,to všetko pod dohľadom skúsených zlatokopov
KONTAKT A FOTO : HTTP://WWW.TULAVIVLCI.SZM.SK

Ukážky country tancov / detsky tanečný súbor Podkovička / : 1000,.sk

v cene je 4-5 tancov

SKUPINA COWGIRLS ,4 DIEVČAT VÁM PREDVEDIE :
PONÚKAME KOMPLETNÝ PROGRAM V DIVOKEJ WESTERNOVEJ ATMOSFÉRE.
NAJPRV VÁS NAUČÍME AMERICKÉ COUNTRY TANCE, ROZPRÚDIME PREHLIADKOU DOBOVEJ SPODNEJ
BIELIZNE
A NA KONIEC NESMIE CHÝBAŤ PRAVÝ DIVOKÝ, OHNIVÝ, AMERICKÝ KANKÁN.
CENA :
1. PREHLIADKA DOBOVEJ SPODNEJ BIELIZNE 2000,.SK
2.AMERICKÉ COUNTRY TANCE ,UKAŽKY A VÝUČBA 2000,.SK
3. PRAVÝ DIVOKÝ, 3.OHNIVÝ, AMERICKÝ KANKÁN : 4000,.SK
JE MOŽNÉ SI OBJEDNAŤ AJ SAMOSTATNE .

KONTAKT : WWW: HTTP://WWW.COWGIRLS.ESTRANKY.CZ/

KONE
Pre milovníkov koní je tu množstvo príležitostí pozrieť si krásy Slovenska z chrbáta tohto
nádherného zvieraťa.

HORSE CLUB MUSTANG má pre Vás pripravené :
- jazda v jazdiarni
• kurz pre začiatočníkov ,deti a pokročilých
• jazdy a vychádzky do terénu Veľkej Fatry
• skyoring / ťahanie lyžiarov za koňom /cena dohodou
• jazda pre telesne a zdravotne postihnutých /cena dohodou
• ustajnenie koní / v cene je kompletná starostlivosť /od 4500,.sk mesačne
• jazda na koči
• jazda na saniach
• western program pre deti

Odporúčame Vám výlety spoznávanie okolia z konského sedla :
1 trasa : Western penzión – Liptovský salaš Krajinka a späť .

Dĺžka 4 km , čas 1-2 hod.
Táto atraktívna trasa vedie cez známu obec Černová pri Ružomberku ,pokračuje zvážnicou Veľkej
Fatry ,kde Vás očaria neskutočné výhľady na Nízke a Vysoké Tatry ,Chočské vrchy ,vstúpite do
romantického lesa a po krátkej jazde sa Vám naskytne nádherný pohľad na pasienky s pasúcim sa
stádom oviec .Z diaľky už vidno Salaš Krajinku , kde odporúčame krátku prestávku s možnosťou
kúpi a ochutnávky pravej nefalšovanej liptovskej bryndze ,žinčice,syra , oštiepkov i korbáčikov.
Je možnosť oboznámenia sa aj s ich výrobou ,príp. sledovanie dojenia oviec .
2.trasa : Western penzión - Černová - Čutkovská dolina – Vrch Dedov .
Dĺžka 5-7 km , čas 2-3 hod.
Táto zaujímavá trasa vedie cez obec Černová ,popri rodnom dome Andreja Hlinku / expozícia / a
kostole Ružencovej P. Márie / národnej pamiatke v secesnom štýle / a pamätníku Černovských
martýrov / možnosť prehliadky /.Jazda pokračuje pod stráne Veľkej Fatry po cestičke a ceste
smerom do jednej z najkrajších dolín Veľkej Fatry Čutkovskej doliny,po ceste tejto je možnosť
občerstvenia vo Fatranke /malej kolibe/ , ďalej po lúke vedia trasa popri malej vodnej nádrži s
možnosťou kúpania. ,odbočí sa do malej dolinky s atraktívnou lesnou zvážnicou, budete
vystupovať v sedle na lúčnatý vrch Dedov ,zatají sa Vám dych pri pohľade na kúzelnú panorámu
Malej a Veľkej Fatry.,Vysokých i Nízkych Tatier a Chočských vrchov .Z vrchu Dedov sa ide ďalej
po lesnej zvážnici obklopenej porastom nad dedinu Černová a lúkami vedie cesta z kopca naspäť .
3.trasa :Western penzión –Černová - Čutkovská dolina – Skipark Hrabovo.
Dĺžka 5-7 km , čas 3 -4 hod.
Táto pútavá túra vedie cez obec Černová ,popri rodnom dome Andreja Hlinku / expozícia /, kostole
Ružencovej P. Márie / národnej pamiatke v secesnom štýle / a pamätníku Černovských martýrov /
možnosť prehliadky /. Jazda pokračuje pod stráňami Veľkej Fatry, krátka pauza v prírodnej kolibe
Fatranka ,odtiaľ trasa vedie lesom po lesnej zvážnici do Hrabovskej doliny ,krátka pauza pri Chate
pod Brdom s možnosťou občerstvenia , koniec trasy je pri Hrabovskej nádrži s možnosťou kúpania
a späť.
4.trasa :Western penzión –Černová - Čutkovská dolina – sedlo Vtáčnik – Malino Brdo Vlkolínec Dĺžka 12-15 km , čas 5-6 hod.
Táto náročnejšia pútavá túra vedie cez obec Černová ,popri rodnom dome Andreja Hlinku /
expozícia /, kostole Ružencovej P. Márie / národnej pamiatke v secesnom štýle / a pamätníku
Černovských martýrov / možnosť prehliadky /. Jazda pokračuje pod stráne Veľkej Fatry po cestičke
a ceste smerom do jednej z najkrajších dolín Veľkej Fatry Čutkovskej doliny,po ceste tejto je
možnosť občerstvenia vo Fatranke /malej kolibe/ ,ďalej po lúke vedia trasa popri malej vodnej
nádrži s možnosťou kúpania. Pokračujete Čutkovskou dolinou s výstupom do sedla Vtáčnik
,prechádzate cez vrch Vtáčnik a po chvíli jazdy sa Vam z vrchu Malina Brda 1208 m.n.m naskytne
fascinujúca malebná panoráma Malej a Veľkej Fatry.,Vysokých i Nízkych Tatier a Chočských
vrchov ,mesta Ružomberok .
Výlet pokračuje po lúkach / možnosť občerstvenia v horkej chate ,alebo v hotely / .
Z areálu Malino Brdo budete prechádzať popri liptovskom salaši , kde odporúčame krátku
prestávku s možnosťou kúpi a ochutnávky pravej nefalšovanej liptovskej bryndze ,žinčice,syra ,
oštiepkov i korbáčikov a po cca 15min sa ocitnete v rozprávkovej horskej dedinke Vlkolínec ,ktorá
je zapísaná v UNESCO ,kde je možnosť navštíviť expozíciu v roľníckom dome ,občerstvenie /
Tato dobrodružná cesta vedie cez zjazdovku Malina Brda cez Hrabovskú dolinu naspäť na ranč.
5.trasa :Western penzión –Hrboltová – sedlo Čebrať - Likavka - Likavský Hrad
Dĺžka 5-6 km , čas 3 - 4 h .
Táto pútavá túra vedie cez obec Hrboltová stúpa sa lúkami / v lete hubársky raj / s porastom do
sedla Čebrať a po krátkej jazde odtiaľ už vidno zrúcaninu Likavského hradu .Z kopca po lúkach sa
ide do dediny Likavka . Je tu možnosť občerstvenia v poľovníckej či gazdovskej kolibe a po krátkej

jazde sa ocitnete pod známym hradom Likava z 14 stor. Od júna do septembra je otvorená aj
expozícia hradu so sprievodcom .Cesta z hradu vedie späť cez sedlo Čebrať .

CENNÍK :
PRICE LIST – PREISLISTE
Ceny sú za 1 osobu/ 1 person
NA JAZDIARNI
Hippodrome/Manege
1x

V TERÉNE
Outdoors/Freigelände

20,-Sk/50 cent

-

5min

40,-Sk/1€

-

30min

190,-Sk/ 6€

-

1hod

300,-Sk/ 10€

320,-Sk/10€

2hod

600,-Sk/20 €

640,-Sk/21€

3hod

800,-Sk/ 26€

800,-Sk/26€

4hod

1000,-Sk/33 €

1000,-Sk/33€

5hod

1200,-Sk/ 39€

1200,-Sk/39€

6hod

1350,-Sk/ 43,5€

1350,-Sk/43,5€

7hod

1450,-Sk/ 46,5€

1450,-Sk/46,5€

8hod

1600,-Sk/ 51,5€

1600,-Sk/51,5€

JAZDA NA KOCI / SANIACH - 1-5 osôb / persons
10min

150,-Sk/4,5€

30min

320,-Sk/10€

1hod

640,-Sk/21€

2hod

1000,-Sk/33€

3hod

1600,-Sk/51,5€

4hod

2000,-Sk/64,5€

5hod

2400,-Sk/77,5€

6hod

2800,-Sk/90€

7hod

3200,-Sk/103€

8hod – celý deň

3600,-Sk/116€

V cenách je započítaný aj sprievodca a príprava koní,resp. koča.
Príprava koní a koča sa nezapočítava do doby jazdy.
kontakt: Andrea Bačíková +421 908 402 863 , +421 907 483096

