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jest jednym z głównych miast Liptova. Leży przy głównej trasie Poprad–
Žilina. W 1997 roku ośrodek zyskał certyfikaty w dyscyplinach slalom i 
slalom gigant. Przy wyciągach parkingi. Na terenie ośrodka skibus kur-
sujący na trasie Ružomberok–Hrabovo. Wypożyczalnia sprzętu sporto-
wego, ski servis. Pogotowie górskie, centra handlowe.
NARTY: 11,4 km tras zjazdowych obsługiwanych przez 2 kolejki i 7 wy-
ciągów o łącznej przepustowości 8460 os./h. Sztuczne naśnieżanie tras 
na odcinku 8 km przez 9 armatek śnieżnych. Oświetlenie wieczorne. Wy-
ciągi czynne w godz. od 08:30–16:00.
W odległości ok. 2 km od ośrodka Ružomberok znajduje się teren Malin-
né, do którego prowadzi kolejka kabinowa z terenu Hrabovo. Długość 
tras zjazdowych jest różnorodna, od łatwych mierzących 100 m do 
1000–1200 m na Malinó Brdo, aż do 3900 m -długa trasa z Malinó Brdo 
do terenu Hrabovo dolnej stacji kolejki. HRABOVO: kolejka kabinowa 8–
osobowa o długości 1770 m i przepustowości 1500 os./h; MALINO BRDO: 
4-osobowa kolejka krzesełkowa o długości 1300 m i przepustowości 
2400 os./h , kolejka prowadzi na szczyt Malinó Brdo (1209 m n.p.m.) , 
7 wyciągów o długości od 136 m–1000 m , 7 tras zjazdowych (5 czer-
wonych i 2 czarne) , najdłuższa trasa w ośrodku to czerwona Hlavná o 
długości 3900 m i różnicy wzniesień 660 m
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obiekt położony na początku rekreacyjnej części Malino Brdo – tylko 800 
m od dolnej stacji kolejki kabinowej i 1,5 km od centrum miasta. Przysta-
nek skibusu jest przy hotelu. 
Do dyspozycji gości: restauracja (czynna w godzinach ok. 7.00-
20.00), bar dzienny, taras letni, centrum rekreacyjne (basen, jacuzzi, 
sauna, solarium, siłownia), bilard, szachy, parking gratis. 
Zakwaterowanie: w nowocześnie wyposażonych pokojach 2 os. z 
(2 oddzielne łóżka), oraz apartamentach (łóżko małżeńskie) z moż-
liwością 2 dostawek (druga dostawka tylko dla dziecka do 12 lat), 
wszystkie z łazienkami, telefonem, TV Sat, radio. W apartamentach 
jest możliwość przyłączenia się do Internetu. 
W ceie każdego pobytu: Klienci hotelu GRATIS korzystają z basenu 
i siłowni. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. 
Możliwość dokupienia obiadokolacji: 30,-zł/ dorosły; 21,-zł/ dziec-
ko<12. Pobyt z psem - opłata 3,5 Eur/ dzień. Turnusy: min. 2 noce.
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Hotel „ACKO”*** SLOACKO

http://www.karpatia.pl/ruzomberok/acko-hotel-.html

