Mesto Nová Baňa:

Mesto Žarnovica:

Obec Kľak:

Rekreačné zariadenie Branko

Drevenica Revište

Detské tábory, ubytovanie, oslavy, svadby a akcie – tu nájdete
vhodné priestory. Zariadenie s kapacitou 93 lôžok a 150 miest
na sedenie je situované mimo ruchu mesta a tak poskytuje
dostatočné súkromie. Je ľahko dostupné z Novej Bane
aj zo smeru od Partizánskeho. V areáli sa nachádzajú
2 jazierka vhodné na kúpanie aj rybolov, posedenie s grilom
a kotlíkom, ale aj detské ihrisko.
K dispozícii parkovisko s dostatočnou kapacitou.
www.branko.sk,
tel. č. +421 905 695 572,
tel./fax: +421 45 685 7100, Rekreačná 390, 968 01 Nová Baňa

Štýlová drevenica ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových
izbách s celkovou kapacitou 25 lôžok. Domáci miláčikovia
majú vstup povolený. Milovníci spania pod hviezdami môžu
využiť priestor kempingu. V areáli nájdete reštauráciu,
športové i detské ihrisko, altánok s grilom a kotlíkom
či konferenčnú miestnosť. Môžete si požičať člny a plte,
objednať si let na vírniku alebo usporiadať si svadbu vo vašom
vysnívanom štýle. Prejdite sa náučným chodníkom Majitelia
hradu Revište alebo k CHA Revištský rybník.
Výstupné/nástupné miesto na splav Hrona.
www.drevenicareviste.sk, e-mail: info@drevenicareviste.sk,
tel. č. +421 917 409 913, Revištské Podzámčie (Žarnovica)

Turistická ubytovňa v priestoroch
Kultúrneho domu

Penzión No.1
Ubytovanie situované priamo v centre mesta Nová Baňa
ponúka 1-, 2-lôžkové izby a 1 apartmán. Každá izba má
vlastné sociálne zariadenie a TV. Súčasťou ubytovania
je podávanie raňajok, v blízkosti však nájdete viacero
reštaurácií, kaviarní a pizzérií. Z penziónu sa ľahko napojíte
na Náučný chodník Zvonička alebo spoznáte centrum
banského mestečka Nová Baňa.
www.noba.sk, e-mail: noba@noba.sk,
tel. č. +421 905 640 356, +421 908 441 651,
Štúrova 9/832, 968 01 Nová Baňa

Hájenka Bukovina
Turistická ubytovňa v prostredí novobanských lesov slúžila
pôvodne ako rodinný dom pre lesníka. Na poschodí sú 3 izby
s kapacitou 6 stálych lôžok s 1 prístelkou v každej izbe.
Na prízemí je 2-lôžková izba, spoločenská miestnosť s krbom
a kuchyňa so sporákom. Z chaty sú nádherné turistické
vychádzky na Inovec, Drozdovo, Chotár, Vojšín, Starohutský
vodopád. Turistickým chodníkom sa dostanete aj do Novej
Bane. V zimnom období je možnosť lyžovania v časti
Drozdovo a Hubačovo. Ubytovanie je potrebné rezervovať
vopred.
www.lesynb.sk, e-mail: info@lesynb.sk,
tel. č. +421 45 685 6729, +421 903 900 796,
Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

Ubytovacie zariadenie v súkromí - izba
Informačné centrum mesta Nová Baňa vám ponúka ubytovanie
v podkrovných priestoroch multifunkčného objektu
na Námestí slobody. K dispozícii sú dve 2-lôžkové izby,
prísteľka, obývacia miestnosť, kúpeľňa s WC, 2 x TV + satelit,
chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica.
www.novabana.sk,
tel. č. +421 45 678 2881
mmmm
Informačné centrum Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01
Nová Baňa

Obec Kľak prevádzkuje ubytovňu s kapacitou 14 lôžok,
v ktorej sa nachádza spoločenská miestnosť s kuchynkou,
sociálne zariadenie pre ženy a mužov a 5 izieb. V ubytovni
je k dispozícii stolnotenisový stôl a v blízkosti KD nájdete
športový areál s detským ihriskom, tenisový kurt,
pohostinstvo alebo ohnisko s prístreškom. Ubytovanie je
vhodné pre turistov, ktorí navštívia región napríklad
s cieľom výstupu na Vtáčnik. Cena za ubytovanie je 6 eur za
osobu v letnej sezóne a 9 eur v zimnej sezóne.
www.klak.sk, tel. č. +421 45 686 6100, +421 903 746 298,
Obecný úrad, Kľak 9, 966 77 Ostrý Grúň

Penzión pod kaštieľom
Pokiaľ vás láka spoznávať Kľakovskú dolinu alebo ste
fanúšikom Plochej dráhy, využite možnosť ubytovania
v 13 izbách pre 31 ľudí práve u nás. Ochutnajte ponuku
partnerskej Pizzérie Boston v
susedstve, ktorá ponúka
obedové menu, široký výber pizze a navyše čapované pivo
Bernard.
www.penzionpodkastielom.sk, tel. č.: +421 917 071 887,
e-mail: info@penzionpodkastielom.sk,
Námestie SNP 18, 966 81 Žarnovica

Villa Silver Green
Priamo oproti plochodrážnemu štadiónu v Žarnovici nájdete
penzión, ktorého výhodou je najmä dobrá dopravná
dostupnosť či viaceré kaviarne, reštaurácia a supermarket
v susedstve. Ubytovacia kapacita je 11 ľudí, zariadenie ponúka
krb s posedením.
www.rekostavsk.sk, tel. č. +421 45 671 6097,
+421 908 931 630,
kontakt. adresa: P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica

SOŠ Žarnovica – Turistická ubytovňa pri SOŠ
SOŠ
disponuje
ubytovacími
priestormi
slúžiacimi
pre dochádzajúcich žiakov ale aj ostatných záujemcov.
Verejnosť a študenti môžu navštevovať posilňovňu, telocvičňu,
bazén s príslušenstvom, tenisové kurty a iné športoviská.
Škola poskytuje okrem ubytovania pre verejnosť aj prenájom
priestorov na oslavy či svadby a stravovanie.
www.soszc.eu, e-mail: sekretariat@soszc.eu,
tel. č. +421 910 324 350,
Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

Obec Ostrý Grúň:
Chata Kollárová
Chata v pokojnom lesnom prostredí vám ponúka voľnú
ubytovaciu kapacitu (81 postelí) v 2 chatách počas celého
roka. K dispozícii sú 2-, 3-, 4-lôžkové izby a apartmány.
Taktiež ponúka služby v oblasti prípravy detských táborov,
osláv, svadieb, školení a iných spoločenských podujatí. Dobrá
kuchyňa a občerstvenie zabezpečené. Nachádza sa v blízkosti
lyžiarskeho strediska Ski Blanc pri ceste ku Kamennému
mostu v Pokutskej doline.
Najlepšia lokalita na odštartovanie cyklotúry pod Vtáčnikom.
tel. č. +421 914 320 701-2, +421 903 800 325,
+421 905 408 705,
Kollárová 185, 966 77 Ostrý Grúň

Dopravárik - Rekreačné zariadenie obce
Turistické zariadenie ponúka ubytovanie v hlavnej budove,
v chatkách s kuchynkami a v apartmáne, spolu cez 110 lôžok.
V areáli nachádzajúcom sa na okraji Ostrého Grúňa
v malebnom prostredí Kľakovskej doliny nájdete ohnisko,
detské a športové ihrisko, vo vnútri biliardový stôl,
spoločenské priestory s parketom aj fitnes. Miesto vhodné pre
detské tábory a školy v prírode, ale aj pre rodinné oslavy a ako
východisko pre výlety v regióne.
obec@ostrygrun.sk, tel. č. +421 45 686 6114,
+421 903 495 380, +421 948 148 111,
Ostrý Grúň 148, 966 77 Ostrý Grúň

Obec Župkov:

Doplňujúce informácie - ďalší členovia:

Rekreačné zariadenie Riečky

SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

Areál zariadenia sa nachádza v centre Župkova a ponúka
ubytovanie v chatkách aj v apartmánoch. Výhodou je okrem
iného dobrá dostupnosť z trasy Žarnovica – Partizánske.
V letnej sezóne je k dispozícii bazén, tenisový kurt, plážový
volejbal, minigolf, záhradný šach, detské ihrisko a iné. Ďalej si
môžete zajazdiť na koňoch, zahrať ping-pong či biliard.
V areáli nájdete potraviny Večierka, kaderníctvo aj drevenú
kolibu Riečky, ktorá zabezpečí aj rodinné oslavy či svadby.
www.pilanaton.sk, e-mail: riecky@nbsiet.sk,
tel. č.: +421 948 290 140,
Župkov 295, 966 71 Župkov

Študenti si môžu zvoliť štúdium v odboroch: kuchár, mäsiar,
mechanik – opravár, obchod a podnikanie, podnikanie
v remeslách a službách, spoločné stravovanie.
Verejnosť môže služby našich študentov vyskúšať
pri organizovaní rodinnej oslavy, ktorú vám vieme zabezpečiť.
www.sosnb.sk, e-mail: sekretariat@sosnb.sk,
tel. č. +421 45 685 5585, +421 905 493 007,
Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

Obec Píla:
Vladimír Maďar – Agroalm
Farma vznikla z bývalého družstva - neskôr zo súkromnej
spoločnosti ROĽAN s.r.o. Nový majiteľ sa snaží vybudovať
rodinnú farmu, ktorá bude otvorená aj pre širokú verejnosť
pre oddych a zábavu. Farma sa nachádza v katastri obce Píla
v okrese Žarnovica. K farme je výborný prístup, nachádza sa
pri hlavnej ceste smerom na Partizánske. Ponúka priestory
pre rodinné oslavy, firemné akcie či športové dni.
www.agroalm.webnode.sk, e-mail: agroalm@gmail.com,
tel.č. +421 904 100 081,
Píla 1, 96681 Žarnovica

Obec Tekovská Breznica:
Chata vo Chválení
Obecná chata zrekonštruovaná v roku 2008 sa nachádza
v Chválenskej doline, poskytuje ubytovanie s kapacitou
11 lôžok a kuchynku. V máji slúži ako občerstvovacie miesto
pre turistov putujúcich po okolitých turistických a lesných
chodníkoch. Pri chatke je ohnisko, latrína, jazierko a obďaleč
opustený ovčín. 10 €/noc/celá chata.
www.tekovskabreznica.sk,
tel. č. +421 45 686 1169, +421 903 560 011,
Obecný úrad Tekovská Breznica 556, 966 52

Možnosti ubytovania
V REGIÓNE GRON

MTK Tatran – Klub slovenských turistov Žarnovica
Medzi tradičné každoročne organizované akcie patrí Výstup
na Vtáčnik (29.8.) a Štefanská prechádzka Revištským
Podzámčím (26.12.). V júni sa varí guláš na revištskom
ostrove. Klub tiež organizuje túry do okolia ale aj do rôznych
slovenských pohorí. Raz do roka je možné pridať sa
k zahraničnej akcii.
Info na tel.č. +421 903 527 090, +421 903 271 280

Ski Blanc – Ranč Blanc
Stredisko vás uvíta na zasneženom svahu so 4 vlekmi,
ponúkne vám kompletný skiservis, požičovňu a večerné
lyžovanie, sánkarskú dráhu či snowtubing. Lokalita vás očarí
prostredím a rodinnou atmosférou. Využite možnosť rybolovu,
jazdenia na koňoch na Ranči Blanc či ubytovania v chatách
v blízkom okolí.
Zúčastnite sa pretekov Zlatý pstruh a ulovte si toho
najväčšieho!
www.skiblanc.sk, e-mail: skiblanc@skiblanc.sk ,
tel.: +421 681 31 74, mob.: +421 905 643 010,
kontakt. adresa: Kpt. Nálepku 18, 966 81 Žarnovica

OZ Tajch
Občianske združenie pôsobiace od roku 2004 usporadúva
kultúrne a športové podujatia v amfiteátri v rekreačnej oblasti
Tajch. Združuje Tajch u Igora a Penzión Tajch, ktoré vám
ponúknu občerstvenie a ubytovanie priamo na brehu vodnej
nádrže, ale aj zážitok z rôznych letných športov (trampolína,
stolný tenis, badminton, plážový volejbal...). Vhodné miesto
pre víkendové objavovanie novobanských štálov. V blízkosti je
kemping s kompletným vybavením.
oztajch.webnode.sk,
Tajch 1/622, 968 01 Nová Baňa
tel. č. +421 915 322087, +421 918 771 877

Network Point: Nám. slobody č.1,
968 01 Nová Baňa
Sídlo: Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Kontakt: Mgr. Jana Tencerová,
Mgr. Žofia Hanusová
Tel.: +421 911 961 699
E-mail: regiongron@gmail.com
Web: www.regiongron.sk
Členské mestá a obce:
Nová Baňa, Žarnovica,
Kľak, Ostrý Grúň, Župkov, Horné Hámre,
Repište, Orovnica, Tekovská Breznica

