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ORAVA
Región jedinečný nádhernou prírodou, známy 
zaujímavou históriou, výnimočný pestrou 
kultúrou a populárny výbornou gastronómiou. 
Krásne prírodné zákutia ako stvorené pre horskú 
turistiku, cyklistiku a vodné športy. Vyhliadkové 
plavby loďou, pútavá plavba plťou, ponuka aqua-
parkov. Zima stvorená nielen pre zjazdové lyžo-
vanie, ale aj skialpinizmus, freeride a bežecké 

lyžovanie. K tomu všetkému ukážky kultúrneho 
dedičstva, folklóru, remesiel, tradícií a ochutnávka 
tradičnej kuchyne. Toto všetko a ešte viac môžeš 
zažiť na Orave.

Orava, turistický raj, leží v severnej časti Slovenska. 
Z južnej strany región obklopujú Chočské vrchy, 
juhozápadnú hranicu tvorí Veľká Fatra, zo západ-
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nej strany je Malá Fatra, zo severnej časti región 
ohraničujú Oravské Beskydy, ktoré zároveň tvo-
ria hranicu s Poľskom a juhovýchodnú časť obk-
lopujú Západné Tatry – Roháče. Rozlohou 1 660 
štvorcových kilometrov patrí administratívne do 
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). V súčas-
nosti je Orava rozdelená na okresy: Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín.
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Ak túžite po  pokojnej dovolenke strávenej v ti-
chu hôr, región Orava je ideálnym miestom na 
splnenie vášho sna. Či už uprednostňujete krátke 
prechádzky, niekoľkohodinové nenáročné trasy 
horským terénom, alebo celodenné vysokohor-
ské túry. Kamkoľvek sa však vydáte, pamätajte na 
svoju bezpečnosť a nezabudnite na vhodné oble-
čenie a obuv primeranú zvolenému terénu. 

TURISTIKA

Na nasledujúcich stranách vám ponúkame tie 
najkrajšie trasy:

1) Roháčske plesá  (1 719 m n. m.)
2) Juráňová dolina  (850 m n. m.)
3) Puchmajerovej jazierko (1 200 m n. m.)
4) Minčol  (1 390 m n. m.)
5) Veľký Choč  (1 611 m n. m.)
6) Sivý vrch  (1 805 m n. m.)
7) Rákoň – Lúčna  (1 876 - 1 653 m n. m.)
8) Babia hora  (1 725 m n. m.)
9) Ostrý Roháč  (2 088 m n. m.)
10) Tri Kopy a Baníkov  (2 154 - 2 178 m n. m.)

Operačné stredisko tiesňového volania 
Horskej záchrannej služby 18 300



Chodník je od 1.11. do 15.6. uzavretý.

Oravice • Tichá dolina • ústie Juráňovej doliny • sedlo Umrlá 
• Bobrovecká dolina • Oravice

Západné Tatry 
(sever) – východná časť
Nenáročná túra 
s krásnym výhľadom

Oravice
2:30 hod.
281 m 

Chodník je od 1.11. do 15.6. uzavretý.

Zverovka • Roháčska dolina • Ťatliakova chata • Roháčske plesá 
• Spálená dolina • Roháčsky vodopád • Adamcuľa • Zverovka

Západné Tatry 
(sever) – východná časť
Stredne náročná túra 
so zaujímavými scenériami

Zverovka
5:45 hod.
682 m
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ROHÁČSKE PLESÁ 

Trasa okolo Roháčskych plies 
patrí medzi najatraktívnejšie 
chodníky v Roháčoch. Náučný 
chodník predstaví na ôsmich 
paneloch podrobnosti o naj-
vzácnejších druhoch tunajšej 
fauny a flóry.

JURÁŇOVA DOLINA  

Nenáročná prechádzka s krás-
nymi výhľadmi. Dolina je pova-
žovaná za jednu z najkrajších 
tiesňav na Slovensku.

Oravice 
Pod čistým Grúňom 

Tichá 
dolina 

Pod Šatanovou

Pod 
Suchou 
dolinou 

Pod 
Umrlou 

Sedlo Umrlá 

Juráňová 
dolina, ústie 

Zverovka

Adamcuľa

Tatliakova 
chata 

Roháčske plesá 
Rázcestie v Smutnej doline 

Roháčsky 
vodopád

Rázcestie

Šindľovec, rázcestie 
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PUCHMAJEROVEJ 
JAZIERKO   

Puchmajerovej jazierko, drobné 
rašelinové jazierko, je hodnote-
né ako prírodný klenot medzi 
stromami. Leží v nadmorskej 
výške 1 200 m n.m. a hlboké je 
5 až 6 m.

Chodník je otvorený celoročne. 

MINČOL  

Oblý vrchol Minčola, ktorý je 
najvyšší vrchol Oravskej Magu-
ry, ponúka výhľad len smerom 
na juh a východ. V plnej nádhe-
re môžeme odtiaľto pozorovať 
Chočské vrchy a Západné Tatry 
– Roháče. Smerom na západ a 
sever nám vo výhľade prekáža 
lesný porast.

Chodník je otvorený celoročne. 

Dolný Kubín • Vtáčnik • Kamenný závoz • Chata na Kubínskej holi 
• Kubínska hoľa • Minčol • Chata na Kubínskej holi • Lovisko • Dolný Kubín

Oravská Magura 
– západná časť
Stredne náročná turistická trasa 
s pomerne veľkým prevýšením

Dolný Kubín
6:45 hod.
927 m

Vasiľovská hoľa, Hruštín • Puchmajerovej jazierko 
• Vasiľovská hoľa, Hruštín

Oravská Magura

Nenáročná prechádzka

Vasiľovská hoľa, Hruštín
1:30 hod.
336 m 

Ski Zábava, Hruštín  

Vasiľovská hoľa, Hruštín

Puchmajerovej jazierko

Kubínska hoľa

Minčol

Kubínska hoľa
Kamenný závoz

Koliesko, 
vleky

Dolný Kubín
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VEĽKÝ CHOČ    

Veľký Choč je považovaný za 
jeden z najkrajších vrchov Slo-
venska, z ktorého môžeme 
obdivovať takmer celé severné 
Slovensko. Na vrchol je možné 
sa dostať po štyroch značkova-
ných chodníkoch.

Chočské vrchy 

Náročná túra 
s krásnym výhľadom

SIVÝ VRCH      

Národná prírodná rezervácia 
s vyvinutým vysokohorským 
krasom, s charakteristickým 
skalným mestom, bralnými for-
mami a priepasťou. Nájdeme tu 
mimoriadne bohatú vápnomil-
nú flóru. Niektoré časti sú zais-
tené reťazami.

Horáreň pod Bielou skalou • Pod Bielou skalou • Radové skaly  
• Sivý vrch • sedlo Pálenica • Ostrý grúň • Zuberec

Vyšný Kubín • Drapáč • Stredná poľana • Veľký Choč • Drapáč 
• Vyšný Kubín

Vyšný Kubín
5:00 hod.
1086 m

Chodníky sú otvorené celoročne. 

Západné Tatry 
(sever)
Náročná túra s reťazami

Chodník je od 1.11. do 15.6. uzavretý.

Horáreň – Biela Skala 
6:00 hod.
1042 m

sedlo Pálenica

Horáreň 
pod Bielou skalou

Zuberec

Sivý vrch

Vyšný Kubín 

Jasenová

ChočDrapáč

Valaská Dubová 
Stredná poľana 



Zverovka chata • Látaná dolina • sedlo Zábrať • Rákoň • Volovec 
• Ostrý Roháč • Plačlivé • Smutné sedlo • Smutná dolina • Roháčska 
dolina • Zverovka chata

Západné Tatry 
Náročný a exponovaný pre-
chod, na ktorom sú obtiaž-
nejšie miesta zabezpečené 
reťazami. Túra sa neodporúča 
absolvovať v zlom počasí.

Zverovka
8:45 hod.
1 088 m 

Chodník je od 1.11. do 15.6. uzavretý.

Zverovka chata • Roháčska dolina • Ťatliakova chata • Sedlo Zábrať 
• Rákoň • Dlhý Úplaz • Lúčna • Látaná dolina • Chata Zverovka 

Západné Tatry 
(sever) – východná časť
Stredne náročná túra

Zverovka
6:00 hod.
851 m 
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RÁKOŇ – LÚČNA      

Nenáročný turistický prechod 
po slovensko - poľskej hranici 
s krásnymi výhľadmi na poľské 
Tatry a hrebeň Roháčov.

OSTRÝ ROHÁČ      

Ostrý Roháč – charakteristický 
a veľmi zaujímavý dvojvrcholový 
končiar. Podľa neho je aj pome-
novanie celej geografickej časti 
- Roháče. Terén je v najťažších 
úsekoch zaistený reťazami. Túra 
je vhodná len za dobrého poča-
sia.

Chodník je od 1.11. do 15.6. uzavretý.

Zverovka

Zadná 
Látaná 

sedlo Zábrať 

Šindľovec, rázcestie

Adamcuľa

Roháčske plesá
Smutné sedlo

Ostrý 
Roháč

Zverovka

Šindľovec, rázcestie

Adamcuľa

Ťatliakova 
chata 

sedlo Zábrať

Lúčna, rázcestie



LS Roháče Spálená • Ťatliakova chata • Smutná dolina • Smutné sedlo 
• Tri kopy • Hrubá kopa • Baníkov • Baníkovské sedlo • Roháčsky vodopád 
• Adamcuľa • Roháčska dolina • LS Roháče Spálená 

Západné Tatry 
(sever) - východná časť
Veľmi náročná vysokohorská 
túra s veľkým prevýšením.

Zverovka - LS Roháče Spálená
9:15 hod.
1 141 m

Slaná voda • Hviezdoslavova horáreň • Babia hora • Brána 
• Malá Babia hora • Borsučie • Pod Borkom • Vonžovec • Slaná voda 

Oravské Beskydy

Náročná túra s prevýšením 
takmer 1000 m

Chodník je otvorený celoročne.

Oravská Polhora - Slaná voda
7:00 hod.
967 m
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BABIA HORA        

Babia hora je výnimočná fan-
tastickým kruhovým výhľadom, 
ktorý zahrňuje prakticky celú 
časť Oravy, Malú Fatru, Tatry a 
veľkú časť poľských Beskýd.

TRI KOPY A BANÍKOV     

Vrch Baníkov a Tri kopy ležia na 
hlavnom hrebeni Roháčov, od-
kiaľ je nádherný a široký výhľad. 
Túra je zaujímavá svojimi expo-
novanými časťami, čo ju robí 
najťažšou trasou v Roháčoch.

Náročný a exponovaný prechod, na ktorom sú náročnejšie mies-
ta zabezpečené reťazami. Túra sa neodporúča absolvovať v zlom 
počasí. Chodník je 1.11. do 15.6. uzavretý.

Hájovňa 
na Rovniach

Slaná voda

Babia hora

Malá 
Babia hora

Borsučie

Pod 
Borkom

Vonžovec

Zverovka

Šindľovec, rázcestie

Adamcuľa

Smutné sedlo
Baníkov

Rázcestie 
pod Hrubou 

kopou

Ťatliakova 
chata 
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LANOVKOU NA HORY,
ROHÁČE      

Šesťsedačková lanovka v lyžiar-
skom stredisku vás priblíži ku 
vrcholom hôr. Od vrcholovej 
stanice vedie turistický chodník 
na hlavný hrebeň Roháčov, kde 
vás čaká aj vyhliadka Spálená.

1 030 m n.m. – 1 500 m n.m.
1 960 m
2400 os. / hod.
Denne počas letnej sezóny, 
víkendy mimo letnej sezóny

1 bufet
+421 43 539 52 10
tatrawest@tatrawest.sk
www.tatrawest.sk
49°14′18.3″N 19°42′48.1″E

Zverovka 
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ROZHĽADNE NA ORAVE

Borová - Tvrdošín 
779 m n.m.              11 m 
49°21′17.0″N 19°33′59.0″E

Ostrý vrch - Brezovica 
942 m n.m.              4,5m
49°19′30.0″N 19°39′36.0″E

Vyhliadka nad rybníkom - Párnica
49°11′56.5″N 19°12′20.4″E

Oravice - Tvrdošín I. (časť Oravice) 
820 m n.m.
49°17′29.0″N 19°44′37.0″E

Oravice - Tvrdošín II. (časť Oravice)
810 m n.m.
49°17′40.0″N 19°45′29.0″E

Oravice - Tvrdošín III. (časť Oravice)
 990 m n.m. 
49°18′16.0″N 19°45′50.0″E

Oravice - Tvrdošín VI. (časť Oravice)
1 025 m n.m.
49°17′29.0″N 19°47′29.0″E

Skorušina - Vitanová (časť Oravice)
1 314 m n.m.        13 m
49°17′52.1″N 19°41′31.0″E

Sedlo Beskyd - Oravská Lesná
958 m n.m.            7m
49°23′31.0″N 19°07′41.8″E

Súšava - Chlebnice
1 070 m n.m.         16,5m
49°12′34.0″N 19°30′27.1″E

Zákamenné
834 m n.m.            15 m
49°23′57.0″N 19°16′47.0″E

Modlový vrch - Novoť
910 m n.m.           15 m
 49°26′12.7″N 19°15′45.7″E

Štaviny - Oravská Polhora
1 420 m n.m. 
49°34′05.0″N 19°30′36.0″E

Hviezdoslavova horáreň - Oravská Polhora
890 m n.m. 
49°32′29.0″N 19°30′05.0″E

Zubrohlava
49°27′48.1″N 19°31′28.3″E
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NÁUČNÉ CHODNÍKY

ODDYCHOVÁ ZÓNA 
V HABOVKE               

Oddychová zóna je ideálnym 
miestom na načerpanie nových 
síl. Zóna sa skladá zo 7 oddy-
chových miest. Z chodníka je 
možnosť odbočiť na Javorkovú a 
turistickým chodníkom na Sko-
rušinu.

Nenáročná prechádzka
Habovka - Stodolisko, lokalita 
Kubáňovka

1:00 až 2:00 hod.

LESNÍCKY 
NÁUČNÝ CHODNÍK 
ORAVSKÁ LESNÁ

Lesnícky náučný chodník Orav-
ská Lesná ponúka zaujímavosti 
lesníckeho, prírodovedného, 
ochranárskeho i historického 
charakteru. Prostredníctvom 9 
tematicky zameraných zastá-
vok je prezentovaná lesnícka 
činnosť a les ako spoločenstvo 
živej a neživej prírody. 

Nenáročná prechádzka
Oravská Lesná, ZŠ

1:30 až 2:00 hod.
3,7 km s prevýšením 120 m

Habovka

Oravská 
Lesná
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NÁUČNÝ CHODNÍK 
PÁRNICKÉ JAZERÁ – 
STUDNICA POKLADOV           

Na 7 náučných tabuliach sa doz-
viete informácie o živočíšstve 
a rastlinstve Párnických jazier. 
Zaujímavou je enviromentálna 
EKO tabuľa s ukážkami odpa-
dov, na ktorej sa dozviete, ako 
dlho sa v prírode tieto odpady 
rozkladajú. Ďalšou zaujíma-
vosťou je panoramatická tabuľa 
okolitých vrchov s názvami a 
nadmorskou výškou.

NÁUČNÝ CHODNÍK 
ZÁZRIVÁ      

Náučný chodník začína pri 
Záchrannej stanici v Zázrivej. 
Na 8 tabuliach sa dozviete o 
záchrannej stanici a ekocentre, 
živočíchoch a rastlinách, o obci 
Zázrivá a iné. Náučný chodník 
sa dá absolvovať aj na bicykli.

Nenáročná prechádzka
Zázrivá - Záchranná stanica, 
Dolina 61

1:00 hod.
2 km

1:30 až 2:00 hod.
1,5 km

Nenáročná prechádzka
Párnica

Párnica

Zázrivá



Oravice 
Pod čistým Grúňom 

Tichá 
dolina 

Pod Šatanovou

Pod 
Suchou 
dolinou 

Pod 
Umrlou Sedlo Umrlá 

Juráňová 
dolina, ústie 

BEZBARIÉROVÉ TRASY

TICHÁ DOLINA 
V ORAVICIACH        

Nenáročná prechádzka, ktorá 
je odporučená so sprievodom. 
Cesta nie je strmá. Poskytu-
je návštevníkom nádhernú 
scenériu okolitej prírody. V zim-
nom období je cesta vypluho-
vaná a ľahko prístupná, čím sa 
stáva vhodnou aj pre zimné túry 
so sánkami.
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3,4 km
Červená 

Západné Tatry (sever) 
Nenáročná prechádzka
Asfalt

Oravice - Pod Šatanovou



Oravice 
Pod čistým Grúňom 

Tichá 
dolina 

Pod Šantavou

Pod 
Suchou 
dolinou 

Pod 
Umrlou Sedlo Umrlá 

Juráňová 
dolina, ústie 

BOBROVECKÁ DOLINA        

Bobrovecká dolina je dos-
tupná aj pre imobilných 
návštevníkov a mladé rodiny 
s deťmi. Prístupná je aj v zim-
nom období, kedy je cesta 
odhŕňaná. Bobrovecká dolina 
poskytuje nádherný výhľad 
na niektoré z vrcholov Západ-
ných Tatier. Je výnimočná 
hlavne tým, že sa tu vyskytujú 
teplé pramene, ktoré zásobujú 
oravické termálne bazény.

ROHÁČSKA DOLINA

Roháčska dolina je ideálnym 
miestom na trávenie voľného 
času v každom ročnom období. 
Miestami je trochu strmšia, čím 
si vyžaduje aj sprievod pre imo-
bilných. Je vhodná aj pre rodiny 
s deťmi. 
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3,2 km
Červená

Západné Tatry (sever)
Nenáročná prechádzka
Asfalt

Zverovka, hlavné parkovisko LS Roháče Spálená 
- Ťatliakova chata

Západné Tatry (sever) 
Nenáročná prechádzka
Asfalt

3,2 km
Modrá  

Oravice - Pod Umrlou

Zverovka

Ťatliaková chata

Šindľovec, 
rázcestie

Adamcuľa
sedlo 

Zábrať

Lúčna, 
rázcestie
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CYKLOTRASY

VYŠNÝ KUBÍN - ISTEB-
NÉ - ZÁZRIVÁ 2416

Z Jasenovej trasa vychádza 
poľnou cestou na hrebeň, z 
ktorého sú krásne výhľady. Zo 
štyroch chotárov klesá do Žaš-
kova. Pokračuje štrkovou ces-
tou popri rieke Orava cez lavicu 
(na vlastné riziko) do Istebného. 
Krásnou Istebňanskou dolinou 
postupne stúpa nad Zázrivú a 
pokračuje cez osadu Plešivá do 
centra Zázrivej. 

Stredne náročná
Asfalt, štrková a lesná cesta
985 m 
34 km
Jasenová - Zázrivá

• Jasenová: Pamätný dom Martina  
Kukučína, vidiecko - klasicistický 
kaštieľ (1830)

• Istebné: barokovo - klasicistický 
kaštieľ (18. stor.), drevený artiku-
lárny kostol so zvonicou (1686), 
porasty tisa v Istebňanskej doline

Zaujímavosti počas trasyZázrivá

Žaškov

Vyšný Kubín 
Zázrivá



NA ORAVE SA NIKDY NUDIŤ NEBUDEŠ    19

DOLNÝ KUBÍN - ORAV-
SKÝ PODZÁMOK - LEŠ-
TINY - DOLNÝ KUBÍN

Stredne náročná cyklotrasa 
vhodná pre horský a trekový bi-
cykel.  Na vzdialenosti 34,5 km 
prekonáme 520 m prevýšenia. 
Počas trasy máme jednu stud-
ničku s pitnou vodou.

ORAVSKÁ 
CYKLOMAGISTRÁLA 
CYKLOTRASA Č. 006        

Cyklotrasa nadväzuje na Ky-
suckú cyklomagistrálu. Trasa 
začína v sedle Demänová, v 
obci Oravská Lesná a končí 
v Ružomberku, na Liptove. 
Počas trasy si môžete vychutnať 
výhľady na Roháče – Západné 
Tatry a Nízke Tatry.

• Mokraď: Kaštieľ v Mokradi
• Oravský Podzámok: Oravský hrad     

- dominanta Oravy
• Leštiny: drevený artikulárny evanjelic-

ký kostol, ktorý je pamiatkou UNESCO
• Vyšný Kubín: rodný dom Margity 

Figuli, renesančný kaštieľ, barokový 
kaštieľ a mnoho iných pamiatok

• Dolný Kubín: Oravská galéria, Čaplo-
vičova bibliotéka, Hviezdoslavov dom, 

Zaujímavosti počas trasy

• Oravská Lesná: Oravská lesná 
železnica

• Oravská priehrada: Slanický ostrov 
umenia, Priehradný múr

• Oravice: termálne kúpaliská
• Zuberec: Brestovská jaskyňa, Múze-

um oravskej dediny
• Krušetnica: Múzeum kávy Oravacafe

Zaujímavosti počas trasy

Stredne náročná
Štrková a asfaltová cesta
34,5 km
520 m
Dolný Kubín

Florinov dom, Historický cintorín, 
binárne hodiny, kolonádový most, 
Aquarelax Dolný Kubín

Stredne náročná
95% asfaltová cesta 
a 5 % spevnené poľné cesty
1 925 m 
1 19 km
sedlo Demänová, Oravská 
Lesná - Ružomberok 

Ružomberok

sedlo Demänová, 
Oravská Lesná

Námestovo

Trstená
Oravice

Dolný Kubín

Oravský 
Podzámok

Vyšný Kubín

Pribiš

Leštiny

Osádka

Pokryváč



CYKLOTRASA 
TRSTENÁ - NOWY TARG

Nenáročná cyklotrasa vhodná 
pre rodiny s malými deťmi, ako 
aj pre náročnejších cyklistov. 
Cyklotrasa začína v meste Trste-
ná a až do cieľa vedie mimo hlav-
nej cesty. Popri trati je niekoľko 
oddychových zón, pokochať sa 
môžete nádhernými výhľadmi 
na Tatry. Doplniť si pitnú vodu 
je možné len pri kaplnke nad 
Lieskom. Celá trasa je asfaltová, 
vhodná aj pre cestné bicykle.
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Nenáročná
100% asfalt 
497 m 
71,55 km
Trstená - Nowy Targ

PODBIEL 
– ŤATLIAKOVO PLESO

Náročnejšia cyklotrasa z hľa-
diska prevýšenia. Počas celej 
cyklotrasy máte možnosť nád-
herného výhľadu na Roháče - 
Západné Tatry.

Stredne náročná
100% asfaltová cesta
815 m
25 km
Podbiel - Ťatliakova chata

• Podbiel: Františkova huta
• Zuberec: Múzeum oravskej dedi-

ny, Brestovská jaskyňa, Ťatliakovo 
jazero

Zaujímavosti počas trasy

• Trstená: vyhliadková veža, ktorá 
je súčasťou Kostola sv. Martina 
spolu s kryptou, ktorá sa na-
chádza pod kostolom, Vilčekova 
kúria - mestské múzeum a iné 
atraktivity

Zaujímavosti počas trasy

Trstená 

Nowy Targ 

Vitanová

PL

Podbiel

Habovka

Zuberec

Ťatliakovo 
pleso 
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ORAVSKÝ PODZÁMOK  
- MALATINÁ 5410

Stredne náročná cyklotrasa, 
ktorá začína pod Oravským 
hradom. Počas trasy si môžete 
vychutnať nádherné výhľady na 
Roháče. Po ceste máte jednu 
studničku, kde si môžete dopl-
niť vodu.

Stredne náročná
Asfalt, lesná cesta a lúka
14 km
Oravský Podzámok - Malatiná

• Oravský Podzámok: Oravský hrad
• Pribišská dolina: Mlyn pod Zeleným 

- pohyblivé drevené  postavy

Zaujímavosti počas trasy

SIHELNÉ – ORAVSKÁ 
POLHORA 2425

Nenáročná cyklotrasa, ktorá 
vedie príjemným prostredím. Je 
určená skôr pre cestný bicykel. 

Rekreačná
Asfalt
340 m 
18 km
Sihelné - Oravská Polhora

• Oravská Polhora: Slaná voda, 
Hviezdoslavova horáreň

Zaujímavosti počas trasy

Oravský 
Podzámok

Pribiš

Pokryváč

Malatiná

Rabča

Sihelné 

Oravská Polhra
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Orava, vyhľadávaný zasnežený a mrazivý región 
známy množstvom lyžiarskych stredísk, ktoré 
ponúkajú výborné podmienky pre začiatočníkov 
aj pokročilých lyžiarov. Bežecké trate, lyžiarske 
školy, snowboardové parky, udržiavané zjazdové 
trate rôznej náročnosti. Výborné podmienky pre 

ZIMA NA ORAVE    

skialpinizmus, ale aj korčuľovanie vo voľnej prí-
rode. Po mrazivom dni vyhriatie v aquaparku či 
v moderných wellness zariadeniach. Všetky tieto 
nespočítateľné a fascinujúce snehové zážitky po-
núka Orava.
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BEŽECKÉ TRASY

• Zuberec
• Zuberec - Zverovka
• Oravská Lesná - LS Orava Snow
• Oravská Polhora
• Habovka
• Dolný Kubín - Bežecký areál 

Kuzmínovo
• Dolný Kubín - Kubínska hoľa
• Mútne – pod Pilskom
• A iné...
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SKI ZÁBAVA HRUŠTÍN, 
VASIĽOVSKÁ HOĽA

Rodinné lyžiarske stredisko sa 
nachádza 7 km od obce Hruš-
tín, na severnej strane Oravskej 
Magury. Okrem kvalitnej gastro-
nómie ponúka aj ubytovanie a 
wellness priamo na svahu.

HOTELOVÝ REZORT 
ORAVSKÝ HÁJ 
- SKI BREZOVICA

Útulné lyžiarske stredisko sa 
nachádza za obcou Brezovica, 
v blízkosti hotelového rezortu 
Oravský Háj. Stredisko je ideálne 
pre rodiny s deťmi.

900 m n.m. - 1150 m n.m.
4,8 km
3 vleky
bez lanovky
štýlová koliba 
1 požičovňa lyž. výstroja
1 lyžiarska škola

+421 905 653 766
info@skizabava.sk
www.skizabava.sk
49°17′45.5″N 19°15′31.3″E

5 km
Nie

730 m n.m. - 910 m n.m.
950 m zjazdových tratí pre za-
čiatočníkov a 650 m zjazdových 
tratí pre pokročilých lyžiarov a 
snowboardistov
1 vlek
bez lanovky
bufet a reštaurácia

+421 43 5393 781
oravskyhaj@oravskyhaj.sk
www.oravskyhaj.sk
49°20′53.4″N 19°39′44.7″E

1 požičovna lyž. výstroja
1 lyžiarska škola 
5 km
Nie 
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SKI PARK KUBÍNSKA 
HOĽA, DOLNÝ KUBÍN

Najväčšie lyžiarske stredisko 
na Orave s moderným areá-
lom. Široké spektrum denne 
upravovaných lyžiarskych tratí, 
free-ride zón pre náročných a 
snowboard park s vlastným vle-
kom.

LYŽIARSKE STREDISKO 
ROHÁČE – SPÁLENÁ, 
ZUBEREC – ZVEROVKA

Najvyššie položené lyžiarske 
stredisko sa nachádza v pre-
krásnom prostredí Západných 
Tatier – Roháčoch. Veľmi dob-
rá orientácia zaručuje výborné 
snehové podmienky od de-
cembra až do apríla. Stredisko 
je zamerané pre všetky vekové 
kategórie lyžiarov, skialpinistov 
a snowboardistov.

+421 915 595 311
info@kubinska.sk
www.kubinska.sk
49°15′04.9″N 19°16′00.1″E

720 m n.m. - 1396 m n.m.
14 km
8 vlekov
2 štvorsedačkové lanovky
3 bufety
1 požičovňa lyž. výstroja  
1 lyžiarska škola

10 km
Áno

+421 43 539 52 10
tatrawest@tatrawest.sk
www.rohacespalena.sk
49°14′18.3″N 19°42′48.1″E

1 030 m n.m. - 1 500 m n.m.
4,6 km
3 vleky
2 lanovky
3 bufety
1 požičovňa lyž. výstroja
2 lyžiarske školy

8 km
Nie 
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 JAZDA NA SANIACH ZA KOŇOM 

SNEŽNICE

PSIE ZÁPRAHY 

SKIALPINIZMUS

NORD AND WALK
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Okrem lyžovania, turistiky a kultúry vám Orava 
ponúka aj rôzne vodné atrakcie. Moderné aqua-
parky s vodným svetom a ponukou atrakcií pre 
všetkých. Unikátne vodné dielo Oravská priehra-
da s možnosťou kúpania, jachtingu, surfingu a 
iných vodných športov. Uprostred priehrady sa 
nachádza Slanický ostrov umenia, na ktorý pre-
mávajú vyhliadkové plavby loďou. Na toku rieky 
Orava sa môžete stretnúť s plavbou na tradičnej 
plti popod Oravský hrad, prostredníctvom ktorej 
sa vcítite do histórie pltníctva na Orave. 

AQUAPARKY A VODNÉ AKTIVITY

Rieka Orava ponúka aj možnosti na rafting. 

Vďaka rieke Orave a Oravskej priehrade patrí 
región medzi vyhľadávané strediská vodných 
športov. Kúpanie, jachting, vodné bicyklovanie, 
člnkovanie, windsurfing, vodné skútre, rafting či 
športový rybolov predstavujú niekoľko možností 
na príjemné strávenie voľného času alebo celej 
dovolenky. Areál vodných športov na Gäceli je v 
rámci Slovenska jediným, ktorý využíva výhradne 
prirodzený vodný tok.



25 m bazén s teplotou vody 27°C
Veľký multifunkčný bazén s teplo-
tou 32°C
2 vírive vane s teplotou 36°C
2 tobogány
Bublinkovače, masážna lavica, ma-
sážne sprchy, vodný hríb, masážne 
trysky, divoká rieka, hojdací záliv, a iné

Detský bazénik s tryskou
Infra sauna, fínska sauna, 
parná bylinková a parná 
soľná sauna.
Ochladzovací bazén 
Reštaurácia
Fitness centrum
www.aquakubin.eu
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Nie
0:30 až 1:30 hod.
www.kubinska.sk
49°15′03.6″N 19°16′00.9″E

• Iné atrakcie ako tarzánia

Zaujímavosti počas trasy

AQUARELAX, 
DOLNÝ KUBÍN

AquaRelax v Dolnom Kubíne je 
moderný aquapark s pyramído-
vou architektúrou. 

Kubínska hoľa

ČLNKOVANIE 
NA UMELEJ VODNEJ 
NÁDRŽI, 
KUBÍNSKA HOĽA      

Člnkovanie na umelej vod-
nej nádrži, ktorá sa nachádza 
uprostred strediska. Vyveziete 
sa k nej pohodlne sedačkovou 
lanovkou. Maximálne rozmery 
jazera sú 100 x 30 m, takže to 
zvládne naozaj každý. V nádrži 
sa nachádzajú aj rôzne druhy 
rýb. Jazero v lete funguje ako 
protipožiarna nádrž, v zime ako 
zásobáreň vody pre umelé za-
snežovanie.

Dolný Kubín 

Otvorené počas letnej sezóny.
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PLAVBA LOĎOU PO 
ORAVSKEJ PRIEHRADE, 
ORAVSKÁ PRIEHRADA 
PRÍSTAV Č. 2 

Vyhliadková plavba po Oravskej 
priehrade spojená s prehliadkou 
Slanického ostrova umenia, kde 
sa nachádza stála expozícia ľu-
dového umenia zo zbierok Orav-
skej galérie. V interiéri kostola, 
ktorý sa nachádza na ostrove je 
nainštalovaná expozícia Sloven-
ská tradičná ľudová plastika a 
maľba a v exteriéri sa nachádza 
lapidárium Oravskej kamenár-
skej tvorby 18. a 19. storočia. 
V hrobke je umiestnená expo-
zícia histórie zatopených obcí a 
budovania Oravskej priehrady. 
Vyhliadková plavba spolu s pre-
hliadkou trvá približne 90 min.Áno

0:30 až 1:30 hod.
www.plte-orava.sk
49°24′01.8″N 19°30′54.0″E

• Slanický ostrov umenia

Zaujímavosti počas trasy

PLAVBA PLŤOU, 
HORNÁ LEHOTA

Vyhliadkovú plavbu tradičnou 
plťou po rieke Orava popod 
skalné bralo Oravského hradu 
nájdete v obci Horná Lehota. 
Plavba z Hornej Lehoty do Orav-
ského Podzámku trvá približne 
jednu hodinu a ponúkne vám 
jedinečné pohľady na Oravský 
hrad.

• Oravský hrad

Zaujímavosti počas trasy Áno
0:30 až 1:30 hod.
www.plte-orava.sk
49°15′21.6″N 19°23′38.7″E

Horná Lehota

Otvorené počas letnej sezóny.

Otvorené počas letnej sezóny.



Orava má bohato členený reliéf. Región lemujú zo 
všetkých strán pohoria: Kysucká vrchovina, Orav-
ské Beskydy, Západné Tatry – Roháče, Malá a Veľ-
ká Fatra či Chočské vrchy. Tieto danosti vytvárajú 

PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI
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predpoklady pre aktívny oddych, ktorý poteší oko 
a upokojí dušu. Región je navyše pravým hubár-
skym rajom.

RAŠELINISKÁ, 
ORAVSKÁ POLHORA

Obec Oravská Polhora je vý-
znamná aj množstvom rašeli-
nísk, ktoré sú chránené. Medzi 
ne patria Slaná voda, Tisovnica 
a Rašelinisko Polhorská píla.

Nonstop
Nie
1:30 až 2:00 hod.
www.oravskapolhora.sk
49°31′41.5″N 19°28′27.8″E

• Rašeliniská patria do zóny A        
s 5. stupňom ochrany

Zaujímavosti

JÓDOBROMOVÝ 
PRAMEŇ SLANEJ VODY, 
ORAVSKÁ POLHORA

Pod úpätím Babej hory, v osade 
Slaná voda, sa nachádza unikát-
ny minerálny prameň jódobro-
movej vody. Jedinečná liečivá 
voda bola známa už v 16. storo-
čí. V minulosti sa voda využívala 
na liečbu kožných, ženských, 
vnútorných chorôb a katarov 
horných dýchacích ciest. Po 
niekoľkých rokoch sa podarilo 
opätovne sprístupniť prameň 
vzácnej slanej vody. 

Nie
0:30 až 1:30 hod.
www.oravskapolhora.sk
49°31′28.6″N 19°28′17.2″E

• Prameň pod Babou horou
Zaujímavosti

Nonstop
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• unikátna slaná voda
• v blízkosti sa nachádza 

pumptrack

Zaujímavosti Nie
0:30 až 2:00 hod.
www.oravskapolhora.sk
49°31′26.7″N 19°26′20.6″E

BRESTOVSKÁ 
JASKYŇA, ZUBEREC

Brestovská jaskyňa sa nachádza
v Západných Tatrách, v tesnej 
blízkosti Múzea oravskej dediny 
na Brestovej v Zuberci. Predstavu-
je podzemnú súčasť rozsiahleho 
hydrologického systému. Na jej 
dne sa je riečisko s aktívnym vod-
ným tokom so siedmimi sifónmi. 
Jaskyňa je zaujímavá tým, že sa 
v nej nenachádza žiadne osvetle-
nie. Vstup je s prilbou a čelovým 
svietidlom, ktoré dostane každý 
návštevník pri vstupe.

• Jeden vstup = 15 osôb
Zaujímavosti Áno / Pre deti nad 6 rokov 

1:00 až 1:30 hod.
www.ssj.sk
49°15′32.2″N 19°39′38.2″E

Oravská 
Polhora

Nonstop

Denne okrem pondelka (okrem novembra a decembra)

Zuberec

INHALATÓRIUM, 
ORAVSKÁ POLHORA

Malé inhalatórium na unikátnu 
jodo - bromovú slanú vodu spod 
Babej hory nájdete práve v obci 
Oravská Polhora. Prostredníc-
tvom cirkulácie slanej vody a jej 
voľnému padaniu cez trnkové rá-
kosie dochádza vďaka prúdeniu 
vzduchu k jej odparovaniu, čím 
sa  vytvára  mikroklíma  podobná 
morskej mikroklíme s blahodár-
nymi účinkami na ľudské zdravie.
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Región ponúka neskutočné množstvo kultúrnych 
pamiatok s bohatou históriou. Nejedna z nich 
patrí do dedičstva UNESCO. V mnohých sa počas 

HISTORICKÉ A KULTÚRNE PAMIATKY

celého roka konajú sprievodné podujatia spojené 
s ukážkami tradícií a zvykov.
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ORAVSKÝ HRAD

Jednou z najväčších turistických 
atrakcií regiónu Orava je Orav-
ský hrad, ktorý je vybudovaný 
na skale nad riekou Orava, v 
Oravskom Podzámku. Patrí me-
dzi najkrajšie a najnavštevova-
nejšie hrady na Slovensku. Mô-
žete tu vidieť expozície, ktoré 
sú rozdelené na historickú, et-
nografickú a prírodovednú časť. 
Hrad je vďačným objektom pre 
filmárov. Natočených tu bolo 
niekoľko rozprávok, dobrodruž-
ný seriál, ba aj horor.

• Rôzne podujatia počas celého roka, 
natáčanie rozprávok, svadobné ob-
rady, pod hradom je možná plavba 
na tradičnej plti a iné

Zaujímavosti

ARCHEOPARK – 
PRAVEKÁ OSADA 
MOKRÝ KÚT, 
VYŠNÝ KUBÍN

Archeopark nám ponúka mož-
nosť nazrieť do obdobia lužickej 
kultúry, kde môžeme vidieť ná-
radie z doby bronzovej, funkčné 
pece na chlieb, vypaľovanie ke-
ramiky alebo tavenie bronzu. Ar-
cheopark je vhodným tipom na 
celodenné aktivity spojené s po-
znávaním života pravekých ľudí.

Áno
2:00 až 5:00 hod.
+421 907 560 190
lubica.kupcova@gmail.com
49°10′51.6″N 19°19′07.8″E

Áno
0:45 až 2:00 hod.
www.oravskemuzeum.sk
49°15′42.8″N 19°21′31.5″E

Vyšný Kubín 

Oravský Podzámok

Vstup na objednávku

Denne okrem apríla
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TECHNICKÉ PAMIATKY

VODNÉ DIELO 
ORAVSKÁ PRIEHRADA

Oravská priehrada je najväčším 
vodným dielom na Slovensku. 
Hlavným účelom tejto stavby je 
zachytiť vodu a v čase povodní 
a zachytenou vodou zlepšovať 
prietokové pomery v rieke Orava 
a Váh v období nedostatku príto-
kových prietokov pre energetické 
a vodohospodárske využitie. Pod 
vodou Oravskej priehrady ostalo 
zatopených 5 osád. Na pamiatku 
ostal len kostol na ostrove, na 
ktorý sa dostanete loďou.

• Slanický ostrov umenia s expozíciou

Zaujímavosti Áno
1:00 až 2:00 hod.
www.oravska-priehrada.sk
49°22′31.4″N 19°33′26.7E

Oravská
priehrada

Vstup na objednávku
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FRANTIŠKOVA HUTA,
PODBIEL

Ide o jedinečný pozostatok to-
várenskej haly, vysokej pece a 
niektorých zariadení ako hámor, 
prívodný a odpadový kanál, dú-
chadlová komora atď. Výstav-
ba železiarne bola dokončená 
v 19. storočí. 

ORAVSKÁ LESNÁ 
ŽELEZNICA, 
ORAVSKÁ LESNÁ

Oravská lesná železnica je jed-
nou z mála zachovaných úz-
korozchodných úvraťových 
železníc na svete. Je unikátnou 
technickou pamiatkou. Zrekon-
štruovaná trať v dĺžke 3,5 km je 
pozostatkom oravského úseku 
bývalej Kysucko-oravskej lesnej 
železnice, ktorou sa v rokoch 
1918 až 1971 zvážalo drevo.

Nie
1:00 hod.
www.oravskemuzeum.sk
49°23′07.4″N 19°09′41.3″E

• Vyhliadková veža, goralská dreve-
nica – približuje kultúru Goralov 
na Orave, náučný chodník

Zaujímavosti

Nie
0:30 až 1:00 hod.
www.podbiel.sk
49°17′52.1″N 19°30′28.2″E

• Pozostatky továrenskej haly, 
vysokej pece a jej zariadení 

Zaujímavosti

Oravská
Lesná 

Podbiel

Nonstop

Denne okrem apríla (počas veľkonočných sviatkov otvorené) a novembra
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SAKRÁLNE PAMIATKY

• Barokový oltár z konca 17. storočia, 
neskororenesančná kazateľnica 
s postavami evanjelistov, maľby 
apoštolov a ďalšie cenné obrazy

Zaujímavosti
0:45 až 2:00 hod.
+421 903 375 929
www.tvrdosin.sk
49°20′12.7″N 19°33′34.0″E

Tvrdošín 

RÍMSKO-KATOLÍCKY 
KOSTOL VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH - PAMIATKA 
UNESCO, TVRDOŠÍN

Neskorogotický kostol pochá-
dza z druhej polovice 15. sto-
ročia, v 17. storočí ho prestavali 
v renesančnom duchu. V roku 
1994 bol ocenený organizáciou 
Europa Nostra a v roku 2008 
zapísaný do Zoznamu sveto-
vého kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO.

1.6. do 18.9. od 10:00 až do 16:00 (denne okrem pondelka) / mimo sezóny 
na objednávku

DREVENÝ KOSTOL SV.ALŽBETY, ZUBEREC
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DREVENÝ ARTI-
KULÁRNY EVANJELICKÝ 
KOSTOL - PAMIATKA 
UNESCO, LEŠTINY 

Kostol, ktorý sa do dnešných 
dní zachoval v neporušenom 
stave a v autentickom prírod-
nom prostredí.

Leštiny 

RÍMSKO-KATOLÍCKY 
KOSTOL SV. KATARÍNY 
ALEXANDRIJSKEJ, 
DOLNÝ KUBÍN 

História najstaršej pamiatky v 
meste siaha do 14. storočia. 
Kostol bol viackrát prestavaný, 
rekonštrukcia v rokoch 1880 
až 1887 mu dala jeho dnešnú 
podobu. Kostol bol roku 1963 
vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku.

0:45 až 2:00 hod.
www.rkcdolnykubin.sk
49°12′32.1″N 19°17′42.0″E

• Neskorogotický krídlový oltár 
zo začiatku 16. storočia a rene-
sančný epitaf rodiny Zmeška-
lovcov z roku 1622

Zaujímavosti

Dolný Kubín 

Denne počas bohoslužieb

• Barokový oltár s drevorezbou, 
nástenné kvetinové maľby zo 
17.storočia a bohato zdobená 
kazateľnica zo začiatku 18. sto-
ročia

Zaujímavosti
Áno
0:45 až 2:00 hod.
+421 43 589 53 25
www.muzeum.sk
49°11′19.0″N 19°20′58.1″E

Vstup na objednávku
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SOCHA JEŽIŠA KRISTA, 
KLIN 

Neďaleko Oravskej priehrady, 
v obci Klin, sa nachádza kópia 
brazílskej sochy Ježiša Krista. 
Monument siaha do výšky 9,5 m 
a týči sa na kopci Grapa. Z toh-
to miesta si môžete vychutnať 
nádherný výhľad na Oravskú 
priehradu, panorámu Tatier a 
okolitú krajinu.

0:45 až 2:00 hod.
www.klin.sk
49°27′12.4″N 19°29′00.6″E

• Kalvária s kaplnkou a krížovou 
cestou, oddychové miesto

Zaujímavosti

0:45 až 2:00 hod.
www.muzeum.sk
49°12′59.7″N 19°13′17.8″E

• Vzácne maľby, barokový oltár 
s obrazom sv. Trojice, kazateľ-
nica vo florentínskom slohu so 
sochami evanjelistov

Zaujímavosti

DREVENÝ ARTI-
KULÁRNY EVANJELICKÝ 
KOSTOLÍK, ISTEBNÉ

Na miestach súčasného dre-
veného artikulárneho kostola 
sv. Michala stála pôvodne malá 
kaplnka pochádzajúca z roku 
1686. V roku 1730 bola kaplnka 
rozšírená, pribudla veža a krypty 
pod kostolom, čím nadobudol 
súčasnú podobu a dostal pôdo-
rys gréckeho kríža. Kostol bol v 
roku 1963 vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku.

Istebné 

Klin 

Nonstop

Denne 10:00 do 17:00 hod., okrem času bohoslužieb
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KRYPTA KOSTOLA 
SV. MARTINA

Existencia krýpt pod farským 
kostolom siaha minimálne do 
polovice 17. storočia. Pred ro-
kom 1715 došlo k rozšíreniu 
farského kostola a pristúpilo sa 
aj k úprave krýpt. V rokoch 1741 
až 1747 sa realizovalo ich rozší-
renie. Od 40. rokov 18. storočia 
sa pod farským kostolom nachá-
dzali dve krypty, jedna bola situo-
vaná pod svätyňou a druhá bola 
lokalizovaná v zadnej časti lode 
kostola pod chórom. Do krýpt sa 
pochovávali významní členovia 
meštianskych rodín a rodov, die-
cézni kňazi ako aj členovia fran-
tiškánskeho rádu.

V dôsledku kráľovských nariade-
ní koncom 18. storočia bolo po-
užívanie krýpt obmedzované. Do 
krýpt sa prestalo pochovávať nie-
kedy v prvej tretine 19. storočia. 

V roku 1945 došlo k čiastočnému 

Možnosť vstupu na objednávku: 043/5324 510, 0902 038 067

RÍMSKO-KATOLÍCKY 
KOSTOL SV. MARTINA,
TRSTENÁ 

Kostol stojí na gotických zák-
ladoch z konca 14. storočia. Je 
súčasťou areálu pútnického 
nádvoria. V priebehu 17. stor. 
bola ku kostolu pristavaná veža. 
Súčasnú podobu získala po II. 
svetovej vojne. Veža slúži aj ako 
atraktívny výstavný priestor a jej 
balkón ako vyhliadkové miesto.

Trstená • Balkón na kostolnej veži ako 
vyhliadkové miesto a iné

Zaujímavosti 0:45 až 2:00 hod.
www.trstena.sk
49°21′37.2″N 19°36′38.2″E

Počas bohoslužieb

vyrabovaniu a vyplieneniu krýpt. 
Obnova krypty pod farským kos-
tolom nastala v roku 2017. Jej 

cieľom je propagácia kultúrneho 
hmotného dedičstva mesta Trs-
tená.

• Zachovaný unikátny súbor truhiel 
jednotlivých mešťanov, ktoré boli 
ornamentálne dekorované a kolo-
rované truhly maloletých detí

Zaujímavosti 0:45 až 2:00 hod. 
043/5324 510
0902 038 067
info@oravatic.sk
www.trstena.sk
49°21′37.2″N 19°36′38.2″E



GALÉRIE A MÚZEÁ
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MÚZEUM ORAVSKEJ 
DEDINY,
ZUBEREC - BRESTOVÁ

Skanzen sa nachádza v pre-
krásnom prírodnom prostredí 
na úpätí Roháčov. Nájdete tu 
viac ako 50 stavieb ľudovej ar-
chitektúry, ktoré dokumentujú 
život oravského ľudu – poľno-
hospodárov, remeselníkov a 
pastierov.

• Agro a zoo expozícia, pravidelné 
programy, ukážky remesiel

Zaujímavosti Nie
1:00 až 4:00 hod.
www.muzeum.zuberec.sk
49°15′38.3″N 19°39′39.3″E

Áno
0:45 až 2:00 hod. 
(návštevníci expozície majú povo-
lený vstup autom až k expozícii)
www.oravskemuzeum.sk
49°32′28.6″N 19°30′03.3″E

HÁJOVŇA 
POD BABOU HOROU,
ORAVSKÁ POLHORA

Nádherné a zároveň idylické 
miesto pod majestátnou Babou 
horou je spojené s osobami 
dvoch významných predstavite-
ľov slovenskej literatúry – Pavla 
Országha Hviezdoslava a Mila 
Urbana.

• Multimediálna prezentácia 
Hviezdoslavovej tvorby, ukážka 
pracovného kútika s rukopisom 
básnika, povestná pelerína a iné

Zaujímavosti

15.4. až 31.10. denne okrem pondelka od 9:00 do 16:30 hod. / nedeľa od 
10:30 do 18:00 hod.

Oravská 
Polhora

1.10. až 31.5. denne okrem pondelka od 8:00 do 15:30 hod., 1.6. až 30.9. 
denne od 8:00 do 17:00 hod.

Zuberec - Brestová
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Nie
0:30 až 2:00 hod.
www.oravskemuzeum.sk
49°12′23.1″N 19°17′50.0″E

ORAVSKÉ MÚZEUM 
PAVLA ORSZÁGHA 
HVIEZDOSLAVA

Literárna expozícia v troch 
miestnostiach približuje život 
a tvorbu jedného z najvýznam-
nejších realistických, lyric-
ko-epických autorov slovenskej 
literatúry z prelomu 19. a 20. 
storočia – básnika, dramatika, 
prekladateľa a advokáta Pavla 
Országha Hviezdoslava.

• Textový a obrazový materiál 
básnika, osobné pamiatky 
básnika a iné

Zaujímavosti

PAMÄTNÝ DOM 
MARTINA KUKUČÍNA,  
JASENOVÁ

Pamätný dom slovenského re-
alistického spisovateľa, drama-
tika a lekára Martina Kukučína 
stojí v dedine Jasenová, vzdia-
lenej 5 km od Dolného Kubína. 
Zachoval sa najmä zásluhou 
rekonštrukcie v roku 1960, kedy 
bol aj sprístupnený verejnosti.

Nie
0:45 až 2:00 hod.
www.oravskemuzeum.sk
49°10′33.8″N 19°17′42.0″E

• Básnikova literárna práca - 
takmer 100 poviedok, noviel, čŕt, 
rozprávok a iné

Zaujímavosti

15.4. až 30.6. a 1.9. až 31.10. pondelok až piatok od 7:30 do 15:30 hod., 
1.7. až 31.8. denne okrem pondelka od 8:00 do 15:00 hod.

1.11. až  30.4. pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod., 1.5. až 30.10. denne 
okrem pondelka od 8:00 do 16:00 hod.  / nedeľa od 10:00 do 17:00 hod.

Dolný Kubín

Jasenová 



42   NA ORAVE SA NIKDY NUDIŤ NEBUDEŠ 

FLORINOV DOM, 
DOLNÝ KUBÍN

Objekt je využívaný na krátko-
dobé tematické výstavy. Súčas-
ťou expozície je sprístupnená 
Pamätná izba Thea Herkeľa 
Florina s pôvodným zariadením 
básnika.

• Básnické zbierky, predmety 
osobnej potreby, pravidelné 
výstavy, tvorivá dielnička a iné

Zaujímavosti

OBECNÉ MÚZEUM, 
VYŠNÝ KUBÍN

Múzeum dokumentuje archeo-
logické vykopávky, dejiny osíd-
ľovania obce, dobové oblečenie 
zemanov, ponúka informácie 
o rodákoch a osobnostiach, kto-
ré vo Vyšnom Kubíne žili.

• Dobové oblečenie zemanov, 
archeologické vykopávky a iné

Zaujímavosti Áno
0:30 až 1:30 hod.
+421 43 586 51 38
www.vysnykubin.sk
49°11′04.2″N 19°18′57.7″E

Vstup na objednávku +421 43 586 51 38

Vyšný Kubín 

Dolný Kubín

2.1. až 31.12. utorok až piatok od 8:00 do 16:00 hod.
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ČAPLOVIČOVA 
KNIŽNICA,
DOLNÝ KUBÍN

V Čaplovičovej knižnici nájdete 
93 611 knižničných jednotiek 
z obdobia 14. - 21. storočia.

IZBA STARÝCH 
MATERÍ, PÁRNICA

Múzeum sa nachádza v budo-
ve, ktorá bola postavená pred 
150 rokmi. Nájdete tu viac než 
230 exponátov, ktoré zapožičali 
alebo darovali občania a rodáci 
z obce.

• Nájdete tu ručne maľovanú truh-
licu, vojenský kufor s pôvodným 
vybavením, školskú kroniku od 
roku 1908, vkladnú knižku z roku 
1940 a iné

Zaujímavosti

• 93 611 knižničných zbierok
Zaujímavosti Nie

0:45 až 2:00 hod.
www.oravskemuzeum.sk
49°12′23.4″N 19°17′49.7″E

Nie
0:30 až 1:30 hod.
+421 43 589 22 83
www.parnica.sk
49°11′37.6″N 19°11′49.6″E

1.11. až 30.4. pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod., 1.5. až 30.10. denne 
okrem pondelka od 8:00 do 16:00 hod. / nedeľa 10:00 do 17:00 hod.

Dolný Kubín

Každú stredu od 14:00 do 17:00 hod. / mimo otváracej doby vstup na objednáv-
ku +421 43 589 22 83

Párnica
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MÚZEUM 
ŠĽACHTICKÝCH 
KOČIAROV A SANÍ,  
ORAVSKÝ PODZÁMOK 

Jedinečná rozsiahla zbierka 21 
exponátov dokumentuje vývoj 
kočiarov a saní pre šľachticov, 
mešťanov, sedliakov, na poľo-
vačky, zábavu, pohreb či tuhú 
zimu.

Nie
0:30 až 1:30 hod.
www.muzeumkociarov.sk
49°15′37.4″N 19°21′27.6″E

ORAVAKAFE - 
MÚZEUM KÁVY, 
KRUŠETNICA

Expozícia Oravakafe je jedi-
nečnou na celom Slovensku. 
Múzeum je vyhľadávané nielen 
milovníkmi kávy. Expozíciu zdo-
bí najväčšia mozaika  na svete z 
kávových zŕn. Zbierka exponátov 
je slovenským rekordom. Nájde-
te tu staré mlynčeky, kávovary či 
hrnčeky. Unikátnosťou je hlavne 
5 - krát prekonaný svetový rekord 
vo veľkosti mozaiky, najväčšia 
mozaika sveta na ploche 107m2 a 
2 550 exponátov. Najstarší expo-
nát má viac ako 200 rokov.

Áno
0:30 až 1:30 hod.
+421 948 527 957
www.oravakafe.sk
49°22′30.0″N 19°20′24.4″E

• Možnosť ochutnať výbornú kávu
Zaujímavosti

• 21 exponátov
Zaujímavosti

1.11. až 30.4. pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod., 1.5. až 30.10. denne 
okrem pondelka od 8:00 do 16:00 hod. / nedeľa 10:00 do 17:00 hod.

Krušetnica

1.5. až 30.5. len cez víkend od 9:30 do 18:00 hod., 1.6. až 31.8. denne od 9:30 
do 18:00 hod.

Oravský Podzámok



SLANICKÝ OSTROV 
UMENIA UPROSTRED 
ORAVSKEJ PRIEHRADY

Vyhliadková plavba loďou „OG 
SLANICA“ po Oravskej prie-
hrade, ktorou sa dostanete na 
ostrov, ktorý je opradený prí-
behmi a zaujímavosťami. Plavba 
loďou spojená s prehliadkou 
expozícií tradičného ľudového 
umenia zo zbierok Oravskej 
galérie. V unikátnej expozícii v 
interiéri kostola je nainštalova-
ná expozícia „Slovenská tradič-
ná ľudová plastika a maľba“ a v 
exteriéri ostrava je umiestnené 
lapidárium „Oravskej kamenár-
skej tvorby 18. a 19. storočia.“ 
V bývalej hrobke sa nachádza 
expozícia histórie zatopených 
obcí a budovania Oravskej prie-
hrady.

• Kostolík, hrobka
Zaujímavosti Nie

0:45 až 2:00 hod.
Lodný prístav č. 2 - Loď „OG SLANICA“ 
www.oravskagaleria.sk
49°24′26.7″N 19°30′58.0″E

Denne počas sezóny od mája do septembra
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BOBROVA RAĽA 
A MALÉ PODBIELANSKÉ 
ETNOGRAFICKÉ MÚZE-
UM, PODBIEL

Pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry Bobrova raľa tvorí 
málo narušená tradičná zá-
stavba hospodárskych dvorov 
pri hlavnej ceste v obci. V malom 
etnografickom múzeu nájdete 
informácie o archeologických 
nálezoch, bývalej úzkokoľajnej 
železničke, ale aj predmety, 
ktoré sa v minulosti používali 
v domácnostiach, počas poľno-
hospodárskych prác a v liturgii.

Nie
0:30 až 1:30 hod.
+421 43 538 14 40
www.podbiel.sk
49°18′25.5″N 19°29′05.2″E

• Predmety, ktoré sa v minulosti 
používali v domácnostiach, v poľ-
nohospodárstve a v liturgii

Zaujímavosti

Otvorené len od 1.7. - 31.8. / vstup na objednávku +421 43 538 14 40

Podbiel



INÉ ATRAKCIE

JAZDA TANKOM, 
PODBIEL

Zažiť adrenalínovú jazdu tan-
kom alebo prevezenie sa na 
historickom 40-ročnom pasáku 
môžete zažiť len na Orave v obci 
Podbiel.
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• Jazda na 40-ročnom pasáku
Zaujímavosti Áno

0:45 až 1:00 hod.
+421 904 443 662
49°17′55.7″N 19°29′59.1″E

Nonstop

Oravský Podzámok 

MLYN POD ZELENÝM, 
ORAVSKÝ PODZÁMOK 

Mlyn s pohybujúcimi sa posta-
vičkami je ideálne miesto na 
dlhšiu prechádzku či cyklotrasu. 
Toto nádherné miesto neďale-
ko dedinky Oravský Podzámok, 
v Pribišskej doline, je ideálne 
na odpočinok nielen pre rodiny 
s deťmi, ale aj pre dospelých.

• Pohybujúce sa drevené postavičky
Zaujímavosti Nie

0:30 až 3:00 hod.
49°15′17.1″N 19°22′51.1″E

Vstup na objednávku

Podbiel
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ROHÁČSKY 
TURISTICKÝ VLÁČIK, 
ZUBEREC

Jedinečná jazda Roháčskym 
vláčikom je ideálna atrakcia pre 
rodiny s deťmi, ale aj pre do-
spelých. Počas jazdy sa môžete 
pokochať nádhernou prírodou. 
Vláčik ide z Habovky, cez Zube-
rec až na Zverovku.

• Múzeum oravskej dediny, Bres-
tovská jaskyňa a iné

Zaujímavosti Nie
0:15 až 1:00 hod.
www.rohacskyvlacik.sk
49°15′37.9″N 19°36′51.8″E

ESCAPE PLAN, 
NÁMESTOVO

Jediný ESCAPE PLAN v celom 
kraji nájdete práve v Námesto-
ve. Tri miestnosti - Tajomstvá 
záhadného cestovateľa, The-
godfather a Rodinné tajomstvo 
sú ideálnym miestom, kde mô-
žete stráviť voľné chvíle s rodi-
nou či kamarátmi.

• Menej ale aj viac náročné úlohy
Zaujímavosti Nie

1:00 až 1:30 hod.
+421 915 040 555
www.escapeplan.sk
49°24′14.4″N 19°28′37.5″E

Denne počas lestnej sezóny

Zuberec

Námestovo

Vstup na objednávku +421 915 040 555



ZÁCHRANNÁ STANICA 
A EKOCENTRUM, 
ZÁZRIVÁ

Záchranná a rehabilitačná sta-
nica poskytuje odbornú pomoc 
zraneným, alebo inak handicapo-
vaným voľne žijúcim živočíchom 
s cieľom umožniť im plnohod-
notný návrat do prírody. Ekocen-
trum sa zaoberá aj ekovýchov-
ným programom, ktorý je určený 
hlavne pre deti a mládež od ma-
terských škôl až po vysoké školy. 
Cieľom Ekocentra je informovať 
ľudí o tom, ako postupovať, keď 
nájdu zraneného živočícha.
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Áno / potrebnú výstroj 
dostanete na mieste
0:30 až 1:30 hod.
www.lanovadraha.sk
49°15′34.1″N 19°39′37.9″E

LANOVÁ DRÁHA, 
ZUBEREC

Dávku adrenalínu môžu zažiť 
nielen dospelí ale aj deti na la-
novej dráhe, ktorá sa nachádza 
oproti Múzeu oravskej dediny 
v Zuberci. Na zdolanie trasy po-
trebujete zhruba jednu hodinu. 
Výstroj a krátku inštruktáž do-
stanete priamo na mieste.

• Múzeum oravskej dediny 
a Brestovská jaskyňa

Zaujímavosti

• Voľne žijúce zvieratá, 
náučný chodník

Zaujímavosti

Vstup na objednávku +421 903 504 470

Áno
1:00 až 1:30 hod.
+421 903 504 470
www.zachranazvierat.sk
49°16′36.5″N 19°07′41.1″EZázrivá

Počas letnej sezóny

Zuberec
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LANOVÝ PARK 
TARZANIA, 
KUBÍNSKA HOĽA 

• Iné atrakcie v stredisku
Zaujímavosti

Áno / potrebnú výstroj 
dostanete na mieste
0:30 až 1:30 hod.
www.kubinka.sk
49º14′59″N 19º16′21″E

Počas letnej sezóny

• Najdlhší v strednej                            
a východnej Európe

• Dĺžka 1234 m
• Najvyššie prevýšenie         

nad zemou - 29,4 m
• Max. rýchlosť 80 km/h
• Dĺžka jazdy od 2,5 min        

do 3,5 minúty
• Možnosť tandemovej jazdy
• Kompletnú vystroj dostane 

každý na mieste

ZIPLINE, 
KUBÍNSKA HOĽA 

Zaži adrenalín na 5-tom najdlhšom 
zipline  v Europe  práve na Kubín-
skej holi.

www.ziplinekubinska.sk

Prevádzka v lete aj počas zimnej 
lyžiarskej sezóny
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ODPORÚČAME SA UBYTOVAŤ

HOTEL ORAVA ***  
HOLIDAY PARK ORA-
VA, DOLNÝ KUBÍN

Holiday park Orava je športo-
vo-relaxačný komplex, ktorý sa 
nachádza v Srňacom uprostred 
čistej oravskej prírody a pritom 
len 5 km od centra mesta Dol-
ný Kubín. Je to ideálne miesto 
na aktívny relax a odpočinok od 
rušného, uponáhľaného a hluč-
ného sveta.

HOTEL GREEN *** 
DOLNÝ KUBÍN 

Hotel sa pýši svojou unikátnou 
polohou priamo na okraji lesa 
v úpätí hôr. Nachádza sa pria-
mo v lyžiarskom stredisku Ski 
park Kubínska.

16 hotelových izieb, 8 bungalo-
vov Srňacie a 4 apartmány Gar-
denhouse
Reštaurácia
Kongresová miestnosť
Wellness 
Bazén so slanou vodou a pro-

+421 43 53 02 100
hotelorava@hotelorava.sk
www.hotelorava.sk
49°11′57.3″N 19°21′13.5″E

tiprúdom, vonkajšie a vnútorné ja-
cuzzi, 3 suché aróma sauny, infra 
sauna a parný kúpeľ, moderné fit-
ness centrum, krytá športová hala, 
futbalové, basketbalové, volejbalové 
a petangové ihrisko, tenisový kurt a v 
zimnom období prírodné klzisko

66 pevných lôžok a 14 prístelkov
Reštaurácia
Kongresová miestnosť
Wellness

+421 917 403 685
+421 43 370 90 60
recepcia@hotel-green.sk
www.hotel-green.sk
49°15′05.4″N 19°16′12.4″E

Wellness, detský kútik, ihriská, 
biliard, stolný futbal, stolný tenis
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CITY HOTEL PARK **** 
DOLNÝ KUBÍN

Hotel Park sa nachádza v centre 
Dolného Kubína, pri rieke Ora-
va. Ubytovacie zariadenie bolo 
v roku 2015 zrekonštruované 
a ponúka ubytovanie v moder-
ných a luxusných izbách, recep-
ciu s nepretržitou prevádzkou, 
reštauráciu, wellness centrum, 
bar, bowling, biliard a air-hoc-
key.

Rodinné izby, izby, apartmány. 
Všetky izby majú balkón a súk-
romnú kúpeľňu
Reštaurácia s kapacitou 96 miest, 
regionálne špeciality i jedlá me-
dzinárodnej kuchyne

+421 43 581 11 11
recepcia@cityhotelpark.sk
www.cityhotelpark.sk
49°12′34.5″N 19°17′35.3″E

Kongresová miestnosť
Wellness
Wellness, bazén, vírivka, 4 sauny, 
oddychová miestnosť, masáže a 
iné zariadenia, bar, bowling a bi-
liard, bezplatné parkovanie, pripo-
jenie na internet

KEMP TÍLIA GÄCEĽ

Kemp sa nachádza v tichom 
prostredí pri rieke Orava, 
vo vzdialenosti 1,5 km od centra 
Dolného Kubína. Kemping roku 
2017.

Apartmány, bungalovy, stany
Reštaurácia otvorená 
od 8:00 do 22:00 hod.
Kongresová miestnosť
Wellness

Altánok s ohniskom, záhradný 
stan, bazén so zastrešením, ihriská 
na futbal, volejbal, tenis, basketbal, 
detské ihrisko

+421 917 798 826
info@kemptilia.sk
www.kemptilia.sk
49°12′18.4″N 19°16′06.9″E
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PENZIÓN KOLIBA ** 
DOLNÝ KUBÍN 

Tradičná oravská koliba v cen-
tre mesta Dolný Kubín ponúka 
okrem typických gastronomic-
kých špecialít aj ubytovanie 
v štýlových izbách a rozpráv-
kových domčekoch. Penzión 
Koliba je vzdialený cca 200 m 
od Hviezdoslavovho námestia.

+421 905 653 766
info@skizabava.sk
www.skizabava.sk
49°17′45.4″N 19°15′31.2″E

KOLIBA U KUBA - PEN-
ZIÓN** A PRIĽAHLÉ 
REKREAČNÉ DOMY

Koliba u Kuba – Penzión ** spo-
lu s priľahlými zrubmi vytvárajú 
nezameniteľnú drevenú dedin-
ku, ktorá v sebe spája tradičnú 
zrubovú architektúru s vyšším 
štandardom ubytovacích, stra-
vovacích a doplnkových služieb. 
Koliba sa nachádza v lyžiarskom 
stredisku Ski Zábava Hruštín – 
Vasiľovská hoľa.

Ubytovanie v tradičnej kolibe 
(WC, kúpeľňa, TV, wi-fi) alebo 
v rozprávkových domčekoch
Tradičná kuchyňa
Kongresová miestnosť

+421 43 5863258
kontakt@penzionkoliba.sk
www.penzionkoliba.sk
49°12′28.7″N 19°17′31.9″E

Bez Wellnessu
Vnútorný a vonkajší detský kú-
tik, monitorované parkovanie 
pri objekte

Samostatné izby (kúpeľňa, WC, TV 
SAT, internet)
Reštaurácia, tradičná koliba
Kongresová miestnosť
Wellness
Wellness, hotelový bazén, zastre-
šené ohnisko, sezónny exteriéro-

Súčasťou areálu je Salaš Orava, 
ktorý ponúka živú expozíciu salaš-
níctva, ľudových zvykov a tradícií, 
animačný program pre deti

vý bazénik, detské preliezky, poži-
čovňa bicyklov



NA ORAVE SA NIKDY NUDIŤ NEBUDEŠ    53

HOTEL TATRAWEST, 
CHATOVÁ OSADA 
ZUBEREC

Hotel Tatrawest * je situovaný 
v tichom prostredí pri lese, len 
kilometer od obce Zuberec, kto-
rá je vstupnou bránou do pre-
krásnej časti Západných Tatier 
– Roháčov.

HORSKÝ HOTEL 
KRISTÍNA *** 
HRUŠTÍN

Hotel Kristína sa nachádza na 
severnej strane Oravskej Ma-
gury v strede rozprávkovej a 
nedotknutej prírody 7,5 km 
od centra obce Hruštín, priamo 
v lyžiarskom stredisku Ski Zába-
va Hruštín (20 m od lyžiarskeho 
svahu).

39 lôžok, izby a apartmány
Reštaurácia – slovenské špeciality
Kongresová miestnosť
Wellness
Plavecký bazén s protiprúdom, 

+421 908 383 255
hotel@skizabava.sk
www.hotel.skizabava.sk
49°17′46.2″N 19°15′34.5″E

veľkokapacitná vírivka, fínska sauna, 
parná sauna, parkovisko pri hoteli, 
preliezky pre deti, možnosť požičania 
bicyklov, možnosť zapožičania palíc 
na nordicwalking, nočný bar

+421 43 539 5210 
+421 907 873 334
recepcia@tatrawest.sk
hotel@tatrawest.sk
www.hoteltatrawest.sk
49°15′24.9″N 19°38′26.7″E 

64 stálych lôžok + 38 prístelkov
Reštaurácia
Kongresová miestnosť
Bez Wellnessu
Reštaurácia, bar, detský kútik, von-

kajší gril, sauna, tenisový kurt, volej-
balové ihrisko, biliard, bedminton, 
stolný tenis, detské ihrisko, poži-
čovňa bicyklov, lyžiareň, úschovňa 
bicyklov
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PENZIÓN SEVERKA, 
ORAVSKÁ LESNÁ

Prírodu, ticho,  kľud a bezpečie 
s výbornou gastronómiou náj-
dete v obci v Penzióne Severka. 
Penzión sa nachádza priamo 
v obci Oravská Lesná. Ubyto-
vanie:  44 lôžok + 16 prísteliek 
(16 izieb, 4 apartmány). Výbava 
izieb: WC, kúpeľňa, TV/SAT, tele-
fón, internet.

PENZIÓN 
VILLA HELIA *** 
DOLNÝ KUBÍN

Penzión Villa Helia vám ponúka 
jedinečné ubytovanie na Orave 
v oáze kľudu v tichej prímestskej 
časti Dolného Kubína - Medzih-
radné (cca 15 minút pešo od 
centra mesta). Unikátny pen-
zión ponúka moderné ubytova-
nie v priestranných a komfort-
ne zariadených apartmánoch.
Okrem nadčasového ubytova-
nia ponúka svojim hosťom aj 
Wellnes & Spa.

16 izieb, 4 apartmány
Reštaurácia, kaviareň
Kongresová miestnosť
Wellness
Detský kútik, spoločenská miest-
nosť, biliard, veľkoplošná TV

+421 43 55 24 590
penzion@severka.sk
www.severka.sk
49°22′10.3″N 19°11′09.3″E

Luxusné moderné ubytovanie 
v priestranných apartmánoch
Reštaurácia
Wellness
Wellness & Spa (infra, parná 
a fínska sauna), oddychová 
miestnosť s himalájskou soľou, 
vyhrievané masážne ležadlá, 
exteriérové jacuzzi, stolný tenis, 

+421 911 222 806
info@villahelia.sk
www.villahelia.sk
49°12′12.7″N 19°19′03.0″E

V blízkosti penziónu sa nachádza 
krytý bazén, telocvičňa, zimné 
lyžiarske stredisko, možnosti na 
nenáročné turistické vychádzky 
po okolí

horské bicykle, elektro-bicykle, 
masáže
Jedinečná príležitosť ochutnať 
zdraviu prospešné BIO špecia-
lity z topinambura *Sunroot, 
v rámci fantastických raňajok 
s bohatým výberom. Koncept 
zdravia je v penzióne dopl-
nený v prípade záujmu aj o 

prednášky o topinambure - rastline 
21.storočia s blahodarnými účin-
kami, známej aj ako jeruzalemský 
artičok
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HOTEL BELEZ, 
KUBÍNSKA HOĽA

Rodinný hotel je umiestnený 
v lesoch pod Kubínskou hoľou. 
Do centra Dolného Kubína je 
vzdialený 5 km. Hotel ponúka 
príjemné prostredie a výborné 
jedlo. Nachádza sa len 1 km 
od lyžiarskeho strediska SKI-
PARK Kubínska hoľa v tichom 
horskom prostredí s bohatou 
možnosťou na trávenie voľného 
času.

GARDEN 
HOTEL & RESORT,
ORAVSKÝ HÁJ

Hotelový rezort Oravský háj po-
núka rozprávkovú dovolenku na 
Slovensku. Je ideálnym miestom 
na oddych a relax pre celú ro-
dinu. Nadštandardne vybavený 
Oravský Háj Garden Hotel & 
Resort v sebe spája tradičnú 
oravskú architektúru s moder-
nosťou a nádychom elegancie. 
Jeho izby tak približujú vidiecku 
kultúru a zároveň poskytujú pr-
votriedny komfort.

25 dvojlôžkových izieb, 
11 apartmánov
Reštaurácia, tokajská pivnica
Kongresová miestnosť
Wellness
Tokajská pivnica, wellness, vnú-
torný a vonkajší bazén, masáže, 

+421 43 5393 781
oravskyhaj@oravskyhaj.sk
www.oravskyhaj.sk
49°20′53.4″N 19°39′44.7″E

kozmetika, detský kútik, jazdenie 
na koňoch, rybolov, požičovňa bi-
cyklov
Komplex Oravský Háj je situovaný 
5 minút jazdy od zjazdoviek Bre-
zovica

16 izieb – 2 dvojlôžkové izby, 
11 dvojlôžkových s prístelkou, 
2 rodinné izby pre rodičov a tri 
deti, rodinný apartmán pre osem 
osôb
Reštaurácia
Kongresová miestnosť
Wellness

+421 908 718 406
rezervacie@belez.sk
www.belez.sk
49°14′23.5″N 19°16′00.8″E

Bar, reštaurácia, terasa, detská 
herňa, sauna, paintball, pieskovis-
ko, preliezky, konferenčná miest-
nosť, externý UFO bar, datapro-
jektor, WiFi zdarma
Hotelový SkiBus. V blízkosti (1 km) 
lyžiarske stredisko Kubinska hoľa
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Stopy tradičnej kultúry a gastronómie nájdete v 
každej časti Oravy. Región je fascinujúci nielen 
krásou prírody, ale aj tradíciami a gurmánstvom. 
Hovorí sa, že na Orave bol vždy chlieb tvrdý pre 
drsné podmienky a neúrodnú pôdu. Oravská 
gastronómia je charakteristická vidieckym štý-
lom. V reštauráciách a kolibách sa šíri vôňa sla-

KDE OCHUTNAŤ TRADIČNÚ GASTRONÓMIU

niny, syra, zemiakových placiek či bryndzových 
halušiek. Nemôžu chýbať pirohy, šúľance a syrové 
výrobky ako korbáčiky či oštiepky. Kuchári sa pri 
príprave tradičných jedál starých mám snažia vy-
užívať oravské dary prírody a tak uchovávať gur-
mánstvo našich predkov.
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PENZIÓN KOLIBA, 
DOLNÝ KUBÍN

Penzión vám ponúka príjemné 
posedenie v tradičnej oravskej 
kolibe. Štýlové prostredie pen-
ziónu ponúka možnosť vychut-
nať si krajové gastronomické 
špeciality v príjemnej atmo-
sfére, obohatenej každý piatko-
vý večer o živú hudbu.

KOLIBA SKI ZÁBAVA, 
HRUŠTÍN

Tradičná koliba u Kuba ponúka 
tradičné slovenské i regionálne 
špeciality. Koliba u Kuba je uby-
tovací komplex v štýle tradičnej 
slovenskej dediny situovaný 
priamo v areáli lyžiarskeho stre-
diska Ski Zábava v obci Hruštín.

+421 43 5863258
kontakt@penzionkoliba.sk
www.penzionkoliba.sk 
49°12′28.7″N 19°17′31.9″E

+421 905 653 766
info@skizabava.sk
www.skizabava.sk
49°17′45.5″N 19°15′31.3″E

Hruštín

Dolný Kubín
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KAM V OKRESE NÁMESTOVO

Turistika
• Babia hora
• Puchmajerovej jazierko
Náučné chodníky
• Lesnícky náučný chodník, Oravská Lesná
Rozhľadne
• Sedlo Beskyd, Oravská Lesná
• Zákamenné
• Modlový vrch, Novoť
• Šťaviny, Oravská Polhora
• Hviezdoslavova horáreň, Oravská Polhora
Cyklotrasy
• Sihelné – Oravská Polhora
• Oravská cyklomagistrála cyklotrasa č. 006
Zimné atrakcie
• SKI ZÁBAVA HRUŠTÍN, Vasiľovská hoľa

Vodné atrakcie
• Plavba loďou po Oravskej priehrade,             

Oravská priehrada prístav č. 2
Príroda
• Jódobromový prameň slanej vody,                 

Oravská Polhora
• Rašeliniská, Oravská Polhora
• Inhalátórium, Oravská Polhora
Pamiatky
• Oravská lesná železnica, Oravská Lesná
• Vodné dielo Oravská priehrada
Múzeá a galérie
• Hájovňa pod Babou horou
• Oravakafe - Múzeum kávy, Krušetnica
Iné
• ESCAPE PLAN, Námestovo
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KAM V OKRESE TVRDOŠÍN

Turistika
• Roháčske plesá
• Juráňová dolina
• Sivý vrch
• Rákoň – Lúčna
• Ostrý Roháč
• Tri kopy a Baníkov
• Oddychová zóna v Habovke
Bezbariérové trasy
• Tichá dolina v Oraviciach
• Bobrovecká dolina
• Roháčska dolina
Rozhľadne
• Skorušina, Vitanová
• Borová, Tvrdošín
• Ostrý vrch, Brezovica 
• Oravice, Tvrdošín I.
• Oravice, Tvrdošín II.
• Oravice, Tvrdošín III.
• Oravice, Tvrdošín IV. 
Cyklotrasy
• Podbiel – Ťatliakovo pleso
• Trstená - Nowy Targ
Zimné atrakcie
• Lyžiarske stredisko  Roháče - Spálená,         

Zuberec - Zverovka
• Ski centrum Brezovica
Príroda
• Brestovská jaskyňa, Zuberec

Pamiatky
• Rímsko-katolícky kostol sv. Martina, Trstená 
• Rímsko-katolícky Kostol Všetkých svätých - pa-

miatka UNESCO, Tvrdošín
• Krypta kostola sv. Martina, Trstená 
• Františkova huta 
Múzeá a galérie
• Múzeum oravskej dediny, Zuberec - Brestová
• Bobrova raľa a Malé podbielanské etnografické 

múzeum, Podbiel
Iné
• Roháčsky turistický vláčik, Zuberec
• Lanová dráha, Zuberec
• Jazda tankom, Podbiel
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KAM V OKRESE DOLNÝ KUBÍN

Turistika
• Minčol 
• Veľký Choč 
Náučné chodníky
• Zázrivá
Rozhľadne
• Párnické jazerá - studnica pokladov
• Súšava, Chlebnice
Cyklotrasy
• Dolný Kubín - Or. Podzámok                                   

- Leštiny - Dolný Kubín
• Vyšný Kubín - Istebné - Zázrivá 2416
• Oravský Podzámok - Malatiná 5410

Zima
• SKI PARK Kubínska hoľa, Dolný Kubín
Vodné atrakcie
• AQUARELAX, Dolný Kubín
• Plavba plťou, Horná Lehota
• Člnkovanie na umelej vodnej nádrži,                  

Kubínska hoľa
Pamiatky
• Drevený artikulárny evanjelický  kostol                  

- pamiatka UNESCO, Leštiny
• Rímsko-katolícky kostol                                          

sv. Kataríny Alexandrijskej, Dolný Kubín
• Drevený artikulárny evanjelický kostolík, Istebné
• Rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela, 

Veličná
• Praveká osada Mokrý kút, Vyšný Kubín
• Oravský hrad, Oravský Podzámok
Múzeá a galérie
• Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
• Pamätný dom Martina Kukučína, Jasenová
• Florinov dom, Dolný Kubín
• Čaplovičova knižnica, Dolný Kubín 
• Izba starých materí, Párnica
• Múzeum šľachtických kočiarov a saní,            

Oravský Podzámok
• Obecné múzeum, Vyšný Kubín
Iné
• Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
• Lanový park TARZANIA, Kubínska hoľa
• Mlyn pod Zeleným, Oravský Podzámok
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INFORMAČNÉ CENTRÁ

Turistické informačné centrá sú v regióne veľmi 
vyhľadávané. Počas Vašej dovolenky Vám radi po-
radia, ako využiť voľný čas a poskytnú informácie 

o možnosti ubytovať sa. V centrách si môžete za-
kúpiť propagačný materiál, mapy alebo suveníry. 
K dispozícii sú rôzne propagačné materiály.

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA ZUBEREC

TURISTICKÁ INFOR-
MAČNÁ KANCELÁRIA 
DOLNÝ KUBÍN

Hviezdoslavovo námestie 1651/2 
026 01 Dolný Kubín
+421 915 049 407
tik@orava.sk
www.dolnykubin.sk 
49°12′27.0″N 19°17′47.3″E

Hlavná 289
027 32 Zuberec
+421 903 548 080
tik@zuberec.sk 
info@zuberec.sk
www.zuberec.sk
49°15′35.5″N 19°36′50.1″E

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÉ 
CENTRUM TRSTENÁ

Železničiarov 253/1 
028 01 Trstená
+421 902 038 067
info@oravatic.sk
www.oravatic.sk
49°21′36.6″N 19°36′53.2″E

Oravské kultúrne stredisko 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Žilinského samosprávneho 
kraja pôsobí v Dolnom Kubíne 
od roku 1953. Je lídrom nepro-
fesionálnych kultúrnych aktivít 
v regióne a vyvíja bohatú  kultúr-
no-osvetovú činnosť v rozličných 
oblastiach záujmovej umeleckej 
činnosti (divadlo, tanec, film a 
fotografia, folklór, remeslá...). 
Stredisko organizuje a spoluor-
ganizuje aktivity rôzneho druhu 
- tvorivé dielne, výstavy, festivaly, 
prehliadky, súťaže a iné poduja-
tia, podieľa sa na propagovaní 
miestnej kultúry. V priebehu roka 
je to viac ako 100 podujatí miest-
neho, regionálneho, celoštátne-
ho i medzinárodného rozsahu. 
Jedným z jeho základných cie-
ľov je starostlivosť o udržanie a 
rozvoj tradičnej oravskej kultúry. 
Podporuje a propaguje regio-
nálne folklórne súbory, hudby, 
spevákov, ako aj miestnych ľu-
dových umelcov a remeselní-
kov. Jeho činnosť v tejto oblasti 

Bysterecká 1263/55
026 01 Dolný Kubín
+43 586 49 28
+43 586 49 78
osvetadk@osvetadk.sk
www.osvetadk.sk
49°12′42.3″N 19°16′45.2″E

sa zakladá nielen na spolupráci 
so štátnymi samosprávami, ale 
aj so vzdelávaco-kultúrnymi in-
štitúciami, obsahuje organizo-
vanie mnohých cezhraničných 
a medzinárodných projektov. 
Stredisko organizuje a spoluor-
ganizuje i prehliadky zvykov a 
obradového folklóru, súťaže, ako 
aj výstavy ľudového umenia. Dô-
ležitým prvkom v rámci tejto čin-
nosti je dokumentácia prejavov 
tradičnej kultúry a kultúrno-his-
torickej topografie regiónu, o. i. 
prostredníctvom publikácii, mo-
nografií a informačných letákov. 
Oravské kultúrne stredisko orga-
nizuje cyklické tematické výstavy, 
napr. insitnej drevorezby, sklo-
maľby, tradičnej hračky, výšiv-
ky, tradičnej veľkonočnej alebo 
vianočnej výzdoby. Pri návšteve 
sa oplatí poprosiť o možnosť 
nahliadnuť do depozitu, kde sú 
sústredené najmä drevorezby 
vytvorené počas plenérov spolu-
organizovaných strediskom, ale 
aj o ďalšie plastiky od význam-

ných slovenských a poľských 
tvorcov. V nich prevažujú výjavy 
z každodenného života, ako aj 
sakrálna tematika. 

ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V DOLNOM KUBÍNE
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ČO JE ORAVA KARTA

Regionálna karta zliav s balíkom služieb pre všet-
kých. Na OravaCard získate zľavy v najväčších 
kultúrnych atrakciách, lyžiarskych strediskách, 
aquaparkoch a ostatných partnerských zariade-
niach cestovného ruchu na Orave.

OravaCard je zľavová karta s čiarovým kódom a 
unikátnym číslom, ktorá umožňuje majiteľovi čer-
pať zľavy vyjadrené finančne, v percentách alebo 
formou bodového vernostného systému.

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Klaster ORAVA
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín

Kancelária: 
www.visitorava.sk
marketing@orava.sk
+421 911 747 339

Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného 
ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje 
podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom 
podporovať cestovný ruch, koordinovať marketin-

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU KLASTER ORAVA

Príď do Žilinského kraja a naplánuj si výlety 
s aplikáciou NORTH SLOVAKIA. 

www.northslovakia.sk

@klasterorava
Visit ORAVA - turistické informácie o Orave

gové aktivity svojich členov, spoločne propagovať 
región doma i v zahraničí, vytvárať produkty ces-
tovného ruchu, organizovať kultúrne a športové 
podujatia atď. 
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• Mesto Dolný Kubín 
• Mesto Námestovo 
• Mesto Trstená 
• Obec Habovka 
• Obec Zuberec 
• Obec Párnica 
• Obec Zázrivá 
• Obec Hruštín 
• Obec Oravský Biely Potok 

ČLENOVIA OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE 
CESTOVNÉHO RUCHU KLASTER ORAVA

• Obec Mútne 
• Obec Oravská Polhora 
• Obec Oravská Lesná 
• Obec Oravská Poruba 
• MKM Orava, s.r.o., Oravská Lesná 
• Hagman Penzión Koliba, Dolný Kubín
• Orava Skipark, a.s., Dolný Kubín
• Tatrawest, s.r.o., Zuberec
• Tandem, s.r.o., Dolný Kubín

Trasa         

Oblasť          

Náročnosť          

Východiskový a cieľový bod                                           

Predpokladaný čas          
Prevýšenie 

Dĺžka trasy

Nadmorská výška 

GPS súradnice 

Výška (rozhľadne)

Značka (turistická)

Povrch 

Kapacita 

Telefónne číslo 

Web stránka 

E-mail

Gastro služby 

Prevádzka

Celková dĺžka lanovky 

Počet vlekov

Počet lanoviek 

Celková dĺžka zjazdoviek

Požičovne lyžiarskeho výstroja 

Lyžiarska škola 

Bežecké trasy

Predaj cez e-shop

Vstup s lektorom 

Doba prehliadky

Ubytovanie 

Kongresová miestnosť

Wellness 

Vybavenie

Informácie / Iné

Atrakcie 

Atrakcie pre deti 

Plavecký bazén 

Relaxačný bazén 

Vírivky 

Sauna 

Tobogany 

Ochladzovací bazén 

Fitness centrum
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• Aqua Kubín, s.r.o., Dolný Kubín 
• Infinityrelations, a.s., Dolný Kubín 
• Belez, s.r.o., Dolný Kubín 
• Miro Tours, s.r.o., Hruštín 
• SPN plus, s.r.o., Dolný Kubín
• Športové združenie Orava 

Slovakia, Veličná
• Omniko, s.r.o., Dolný Kubín
• KIMEX GROUP, s.r.o., Brezovica




