
TILIA RESORT
Spájame investíciu a zážitky...

www.tiliaresort.sk



Najkrajšie duši sú trasy pre skúsených turistov, ale

na svoje si rovnako prídu rodiny na nenáročných

turistických chodníkoch, spestrených tematickými

stanovišťami. Vyhľadávané sú túry k horským

jazerám, chatám a obľúbeným vyhliadkam. Orava je

dostupnou výletnou destináciou, ktorá prináša

radosť aj náročným cestovateľom a bez pochýb stojí

za vašu pozornosť. 

Región Orava ponúka okrem pestrých vonkajších možností aj

zábavu a relax, nezabudnuteľné rodinné príbehy a kvalitné

služby v lete aj v zime. V srdci Oravy žijú láskaví ľudia, ktorí

formujú krajinu, jej jedinečnú kultúru a pohostinnosť.

 

Je to tiež krajina s tradíciami a trvajúcou históriou. Kultúrny

život nájdete v skanzenoch, na tradičných podujatiach a pri

návšteve známych pamiatok, ktorými sa pýši Orava.  

Zažite Oravu 
a spoznajte jej poklady



www.tiliaresort.sk

Oravský hrad 13 km
SKI PARK Kubínska hoľa 13 km
Západné Tatry - Roháče 48 km
Malá Fatra 28 km
Choč 12 km
Artikulárny kostolík, Leštiny 10 km
Múzeum, Zuberec 44 km
Oravská lesná železnica 50 km
Plavba plťou 17 km
Orava raft, Dolný Kubín 3 km

 



Jedinečný projekt v srdci Oravy! 
Využite jedinečnú možnosť investovať do štýlového apartmánu v unikátnom

komplexe TiliaResort. Spájame možnosť pasívneho príjmu, zhodnocovania

ceny nehnuteľnosti na trhu a trávenia aktívnej dovolenky v rezorte s

komplexnými službami.



Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby hotelového manažovania a taktiež  
 správcovského programu rezortu. Skúsený personál sa postará o vyťažovanie
apartmánov a služby s tým spojené, flexibilnú cenotvorbu pre maximalizovanie zisku aj
aktívnu propagáciu marketingovej značky TiliaResort. 

VÝHODNÁ  INVESTÍCIA  
V jednom z najrýchlejšie rastúcich regiónov vzniká výnimočný projekt – TiliaResort.
Je to spojenie ubytovania v štýlových, moderných apartmánoch priamo pri novom
jazere so zábavným i športovým vyžitím a novým hotelovým aquaparkom. 

Staňte sa výhradným majiteľom rekreačnej nehnuteľnosti v plnom vybavení o vysokom
štandarde, získajte očakávaný výnos, ale starosti zverte nám!

KOMPLEXNÁ SPRÁVA  A VYŤAŽOVANIE APARTMÁNU

BENEFITY OWNERS CLUB TILIA

4 celoročné permanentky na vstup na pláž, 
70% zľavu do celoročného aquaparku, vrátane wellness, 
21 dní ročne bezplatného využitia svojho objektu  mimosezónne (sezónne podľa
voľných kapacít),
15% zľavu na Gastro služby v celom areáli a požičovňu športových potrieb 

Každý majiteľ apartmánu, resp. určené osoby, pri obsadzovaní apartmánu   našou
spoločnosťou, majú nárok na stabilné benefity, a to:

Ubytovací hotelový komplex
tvorí 72 apartmánov, z ktorých
väčšina má privátny vstup na
priezračné jazero s plochou 12
700m².

Priľahlé štrkové pláže, vodné 
 či športové atrakcie alebo
ďalšie príležitosti trávenia
voľného času, navodia
návštevníkom rezortu dokonalú
dovolenkovú atmosféru. 

HOTELOVÝ KOMPLEX



Vzdušné a slnečné  dvojizbové apartmány, zariadené podľa
moderného a pohodlného konceptu, ponúkajú svojim klientom 
 ubytovacie jednotky s terasou/balkónom, kúpeľňou, vybavenou
kuchynkou a krbom zaručujúcim rodinnú atmosféru.
Samozrejmosťou sú parkovacie miesta priamo v areáli a využitie
celoročných rezortných služieb. Pre lepšiu predstavu máte možnosť
navštíviť plne zariadený ShowRoom v reálnej podobe, ktorý sa
nachádza v mieste výstavby TiliaResort. 

PONUKA APARTMÁNOV 



V rezorte budú komplexné doplnkové služby a aktivity s celoročným
využitím. Klenot rezortu – priezračné jazero so štrkovou plážou spestria
atrakcie, akými sú bicykle, prekážková dráha, vodná trampolína, tobogan,
šmýkačky, paddleboard, aquazorbing a ďalšie aktivity, po ktorých sa počas
horúcich dní návštevníci osviežia v plážovom bare priamo nad vodnou
hladinou. Samozrejmosťou budú aj atrakcie vo vnútorných bazénoch,
wellness, športoviská a sprievodné programy na oživenie pobytu v rezorte.
Reštauračné služby rozmiestnené po areáli ponúknu zážitkovú gastronómiu,
a taktiež rýchlu formu občerstvenia na zahnanie hladu. 

REZORTNÉ SLUŽBY



Celková situácia



Comfort 
Apartmány C

Premium Plus & Premium

Deluxe Plus & Deluxe  
Apartmány A

Apartmány B

Rodinné apartmány typu C sa nachádzajú mimo brehu 
 jazera v prírodnom a pokojnom prostredí so záhradou, no 
 zároveň v blízkosti rezortných služieb. Dvojpodlažný
moderný objekt má k dispozícii štyri apartmány  s plochou
45,91m² a 48,93m². Prvé nadzemné podlažie spĺňa
požiadavky bezbariérového prístupu. 

Apartmánové domy priamo na brehu jazera ponúkajú dva
ubytovacie apartmány s rozlohou 51,69m² a 65,68m². Na
podzemnom podlaží sa nachádza priestranná otvorená terasa
s rozlohou 26,5m² a súkromný vstup do jazera. Nadzemné
podlažie s balkónovou terasou a nádherným výhľadom
poskytuje dokonalý zážitok a zároveň bezpečie.

Slnečné apartmánové domy situované na severozápadnej
hrane jazera spĺňajú požiadavky na dizajnový priestor,
pohodlie a súkromie v štyroch apartmánoch s rozlohou
47,76m² a 52,23m². Terasa s priamym vstupom do jazera
alebo veľkorysá kúpeľňa s výhľadom na vodnú hladinu osloví
milovníkov relaxu.



APARTMÁNY A
Deluxe Plus & Deluxe  



Pohľady

A-povrchová stierka silikátová, silikónová,
minerálna, škrabaná, hlad. 3mm, svetlosivá

B-oceľový plech hr.1 mm vo farbe
okenného rámu 

C-fasádny obklad 40x40mm, červený
smrek, prírodná farba dreva 

D-masívne drevo, olejový náter, farba
prírodného dreva

E-AL plech, farba zinkovo šedá mat.,
uhlová stojatá drážka

F-zábradlie, oceľová pásovina /nosné
40x10, výplň 40x7, zinkovo - šedá 

G-pohladový betón do hladkého
bednenia, fixačný náter číry mat. 

Deluxe Plus & DeluxeApartmány A



Deluxe Plus Apartmán A 1. PP
Pôdorys a 3D vizualizácia 

A1-0.04 Predsieň                                                          2,31 m²

A1-0.05 Kúpeľňa + WC                                                 4,30 m²

A1-0.06 Obývacia izba, jedál. časť, kuchyňa             16,33 m²

A1-0.07 Spálňa                                                             16,24 m²

Podlahová plocha APT                                          39,18 m²     

Terasa                                                                           26,50 m²

CELKOVÁ PREDAJNÁ PLOCHA APT                      65,68 m²      

 

Apartmán DeLuxe Plus sa nachádza na prvom podzemnom podlaží, jeho prednosťou je jedinečný

výhľad z terasy priamo na hladinu jazera a súkromný vstup do priezračnej vody. Terasa je

priestranná a prístupná z obývacej izby aj zo spálne. S podlahovou plochou 39,18m² poskytuje

komfortný pobyt pre 4 osoby. V jednom dome sú len dva apartmány. Súčasťou apartmánu je

parkovacie miesto priamo pri dome a rezidentské benefity v rámci klubu Owners Club Tilia.



A1-1.03 Predsieň                                                      2,44 m²

A1-1.04 Kúpeľňa + WC                                             4,30 m²

A1-1.05 Obývacia izba, jedál. časť, kuchyňa          16,17 m²

A1-1.06 Spálňa                                                         16,25 m²

Podlahová plocha APT                                      39,16 m²     

Terasa                                                                       12,53 m²

CELKOVÁ PREDAJNÁ PLOCHA APT                  51,69 m²      

Názov apartmánu DeLuxe vystihuje idylickú atmosféru, pohodlie a priestor pre váš relax.

Apartmán  s rozlohou 39,16m² a otvoreným výhľadom z balkónovej terasy ponúka dostatok

priestoru pre rodiny s deťmi. Pokiaľ ste priaznivcom slnečných lúčov a vyhľadávate príjemné teplo,

juhozápadná orientácia a nadzemné podlažie apartmánu spĺňa práve vašu podmienku pre chvíle

pohody. Útulný a kvalitne zariadený byt je k dispozícii pre 4 osoby.

Deluxe Apartmán A 1. NP
Pôdorys a 3D vizualizácia 



APARTMÁNY  B
Premium Plus & Premium  



A-povrchová stierka silikátová, silikónová,
minerálna, hlad. 3mm, svetlosivá

B-oceľové schodisko, jakl. schodnice +
FeZn porošt 30mm, zinkovo - šedá

C-fasádny obklad 40x40mm, červený
smrek, prírodná farba dreva 

D-masívne drevo, olejový náter, farba
prírodného dreva

E-AL plech, farba zinkovo šedá mat,
uhlová stojatá drážka

F-zábradlie, oceľová pásovina /nosné
40x10, výplň 40x7, zinkovo - šedá 

G-pohladový betón do hladkého
bednenia, fixačný náter číry mat. 

Premium Plus & Premium Apartmány B
Pohľady



B1-0.04 Predsieň, kuchyňa                                         7,96 m²

B1-0.07 Kúpeľňa + WC                                                6,45 m²

B1-0.05 Obývacia izba, jedál. časť                            16,07 m²

B1-0.06 Spálňa                                                           10,35 m²

Podlahová plocha APT                                         40,83 m²     

Terasa                                                                         11,40 m²

CELKOVÁ PREDAJNÁ PLOCHA APT              52,23 m²      

Apartmánový dom je umiestnený na severozápadnej hranici jazera a pozostáva zo štyroch

apartmánov s rozlohou 40,83m². Obytná plocha na prvom podzemnom podlaží poskytuje

otvorenú  terasu s privátnym vstupom do jazera, ktorý ocenia milovníci vody a súkromia.

Komfortné zariadenie a dostatok denného svetla v celom priestore umocňuje dovolenkovú

atmosféru a zároveň pocit domova pre 4 osoby.

Premium PlusApartmán B 1.PP
Pôdorys a 3D vizualizácia 



B1-1.04 Predsieň, kuchyňa                                        8,50 m²

B1-1.07 Kúpeľňa + WC                                               7,60 m²

B1-1.05 Obývacia izba, jedál. časť                            13,78 m²

B1-1.06 Spálňa                                                           11,49 m²

Podlahová plocha APT                                        41,37 m²     

Terasa                                                                         6,39 m²

CELKOVÁ PREDAJNÁ PLOCHA APT             47,76 m²      

Apartmány Premium na prvom nadzemnom podlaží spĺňajú požiadavky pre dokonalý relax.

Priestranná kúpeľňa, luxusná vaňa a nezabudnuteľný výhľad bude dokonalou oázou pre každého.

Balkónová terasa priamo nad jazerom, je rovnako súčasťou pohody a zároveň bezpečia. 

K apartmánu prináleží parkovanie priamo v areáli a rezidentské benefity v rámci klubu Owners

Club Tilia.

PremiumApartmán B 1.NP
Pôdorys a 3D vizualizácia 



APARTMÁNY C
Comfort



A-povrchová stierka silikátová, silikónová,
minerálna, hlad. 3mm, svetlosivá

B-oceľové schodisko, jakl. schodnice +
FeZn porošt 30mm, zinkovo - šedá

C-fasádny obklad 40x40mm, červený
smrek, prírodná farba dreva 

D-masívne drevo, olejový náter, farba
prírodného dreva

E-AL plech, farba zinkovo šedá mat,
uhlová stojatá drážka

F-zábradlie, oceľová pásovina /nosné
40x10, výplň 40x7, zinkovo - šedá 

G-pohladový betón do hladkého
bednenia, fixačný náter číry mat. 

ComfortApartmány C 
Pohľady



C1-1.03 Predsieň                                                        6,84 m²

C1-1.06 Kúpeľňa + WC                                               5,53 m²

C1-1.04 Obývacia izba, jedál. časť, kuchyňa           15,48 m²

C1-1.05 Spálňa                                                           12,11 m²

Podlahová plocha APT                                        39,96 m²     

Terasa                                                                         8,97/5,95 m²

CELKOVÁ PREDAJNÁ PLOCHA APT             48,93/ 45,91 m²      

Apartmány Comfort umiestnené mimo brehu jazera tvoria rozlohu 39,96m² podlahovej plochy.

Poloha apartmánov vyhovuje najmä rodinám s deťmi, ktoré potrebujú počas dňa pokojný spánok.

Prvé nadzemné podlažie spĺňa podmienky bezbariérového prístupu a napriek pokojnejšej polohe

sú vám rezortné služby nablízku. Dvojizbový apartmán je vhodný pre 4 osoby,  samozrejmosťou je

parkovacie miesto pre vaše vozidlo, k dispozícii je aj priestranná záhrada. 

Comfort Apartmány C 1./2. NP
Pôdorys a 3D vizualizácia 



REZORT



Štandard apartmánového domu

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
objekt založený na základovej železobetónovej
doske

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

murované steny z keramických tvárnic 

monolitické železobetónové steny zalievané betónom a vystužené  
 betonárskou výstužou 

Vnútorná nosná konštrukcia:  

Obvodové steny: 

VODOROVNÉ NOSNÉ
KONŠTRUKCIE

monolitické preklady, obvodové  a vnútorné
vence 
stropná konštrukcia monolitická 
 železobetónová doska, spojitá v celom
pôdoryse

TERASY
terasová konštrukcia z oceľových nosníkov
zábradlie - oceľ. pásovina 

pultová  väzníková konštrukcia so sklonom 5° 
krytina z AL falcovaného plechu 
konštrukcia krovu z drevených priehradových nosníkov

 

STRECHA

TEPELNÁ IZOLÁCIA 
minerálna vlna 150mm 



Štandard apartmánového domu

steny:  MVC omietka hladká, farba biela 
stropy: SDK pohľad hladký, farba biela

 

VSTUPNÉ DVERE
hliníkové vstupné dvere 2500/900 mm
3-bodové „Secure automatic“, kľuka - madlo nerez
výplň trojizolačné bezpečnostné sklo
farba RAL 7022 (sivá mat.)

keramická dlažba, VF, REKT

OKNÁ
hliníkové okná a balkónové dvere - HS profil
tepelnoizolačné bezpečnostné trojsklo
farba rámov RAL7022/ALT (sivá mat.)

objekty vybavené fotovoltickými panelmi 
plnefunkčný krb 
rebríkový radiátor v kúpeľni
podlahové vykurovanie 
ohrev teplej pitnej vody v zásobníkovom ohrievači
vnútorná klimatizačná jednotka inštalovaná v spálni

VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY,
KLIMATIZÁCIA 

ÚPRAVA STIEN A STROPOV 

PODLAHY A OBKLADY
SPOLOČNÝCH PRIESTOROV 



vápenno-sadrová strojová jednovrstvová
omietka s bielou maľbou

kusový koberec REWOVEN BEIGE z kolekcie
interiérovej dizajnérky Nicolette
Brunklausovou

Štandard apartmánu 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPOV 

INTERIÉROVÉ DVERE 

bezfalcové (biele) 
skladba - vnútorná drevená doska/HDF dosky
kľučky/rozety, farba čierna matná
výrobca: Erkado

Obývacia izba, kuchyňa, jedálenská časť :

elegantná  vinylová podlaha
výrobca: Vinyl Polfl

Spálňa:

PODLAHY, OBKLADY A DLAŽBY 



dlažba Agathòs s efektom kameňa 
dekor  grey a multicolor
materiál keramika 
výrobca: Energie Ker

Štandard apartmánu 

PODLAHY, OBKLADY A DLAŽBY
Kúpeľňa :

DALŠIE POVRCHY   

tapeta Sapelli 

Obývacia izba, kuchyňa, jedálenská časť :

tapeta  Zenith 
lamely panel TV

Spálňa:



Štandard apartmánu 

SVIETIDLÁ

Výrobca: Max Light
Model: TODI P0398
Farba: zlatá
Výška: max 90 cm
Výkon: 40 W

Výrobca: Max Light
Model: BREEZY P0441
Farba: zlatá
Výška: max 160 cm
Priemer: 36 cm
Výkon: 40 W

Výrobca: Azzardo
Model: PACO 2 AZ0799
Farba: Biela
Veľkosť: 175х 90 mm
Výkon: 2x50 W (LED)

Výrobca: Leuchten Direct
Model: Anella
Farba: zlatá
Výška: max 120 cm
Priemer: 60 cm
Výkon: 33 W

Výrobca: Max Light
Model: Basic Round White C0067
Farba: Biela
Výška: 12.5 cm
Priemer: 9.5 cm
Výkon: 50 W



Typ: Zapustené
Vyrobené z: žuly
Čierna farba
Minimálna šírka základu: 50 cm

Štandard apartmánu 

SANITA
Výrobca: Cersanit
Model: CITY K35-046
Materiál: Keramika
Výška: 15 cm
Dlhšia strana: 52,5 cm
Kratšia strana: 35 cm
Typ: na dosku

Výrobca: Tres
Model: Canigó-Tres Plus 21880301
Farba: chróm
Výška: 32.6 cm
Dĺžka: 20.1 mm

Výrobca: Laufen
Model: Dual-Flush 6/3 l
Dĺžka 500 mm
Šírka 140 mm
Výška 1120 mm

Výrobca: Leuchten Direct
Model: Anella
Farba: zlatá
Výška: max 120 cm
Priemer: 60 cm
Výkon: 33 W

Výrobca: Cersanit
Model: CASPIA K701-103
Farba: biela
Dĺžka 545 mm
Šírka 365 mm

Výrobca: Tres
Model:Canigó-Tres
21728004
Materiál: chróm



AQUAPARK & WELLNESS



AQUAPARK 



MÓLO & PLÁŽOVÝ BAR



 APARTMÁNY A



 APARTMÁNY B



 AQUA TERASA & APARTMÁNY



VSTUPNÁ BUDOVA



 APARTMÁNY A/C



PROMENÁDA 



PLÁŽOVÝ BAR 



+421 910 33 55 44

info@tiliaresort.sk 

Gäceľská cesta 2 
Oravská Poruba 027  54 

www.tiliaresort.sk


