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Mesto Trstená leží v hornej časti Oravskej kotliny na severovýchodnom okraji Oravy, 

tesne pri hraniciach s Poľskou republikou. Poloha mesta s nadmorskou výškou 607 

m.n.m. a krása okolitej prírody vytvárajú ideálne podmienky na rekreačné 

a voľnočasové aktivity, možnosti kultúrneho a spoločenského života pre domácich 

obyvateľov i návštevníkov. 

Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patrí Kostol sv. Martina s možnosťou vyhliadky 

na veži kostola a vstupu do krypty; Wilcsekova kúria pretransformovaná na Mestské 

múzeum, súčasťou ktorého je jedinečný hlinený betlehem; Židovská synagóga 

a židovský cintorín; krížová cesta a náučný chodník na Bubeníku. 

Poriadnu dávku športu je možné si dopriať na novovybudovanej medzinárodnej 

cyklotrase Trstená – Suchá Hora – Nowy Targ (PL) v celkovej dĺžke 38 km. Jazdou na 

bicykli si tak môžete vychutnať nevšednú panorámu prírody, ktorá spája dve 

prihraničné oblasti. V zimnom období zasneženú cyklotrasu zdobí bežkárska stopa.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je regionálnou kultúrnou, 
informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre 
mesto Dolný Kubín a regionálnej knižnice pre územie okresu Dolný Kubín, Námestovo 
a Tvrdošín. Obsahom svojej činnosti sa prezentuje ako prirodzené komunitné 
centrum, ktoré plní kultúrne, informačné a vzdelávacie funkcie. Jej vznik sa datuje do 
roku 1951, od roku 2002 patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja.

Krásne nové apartmány v malebnej obci Zuberec - Západné Tatry - Roháče.

Nad Vrškami 867/1
027 32 Zuberec

Adresa:

Stojany na opravu bicyklov:
Malý Bysterc – smer Kubínska hoľa 
Medzihradné – smer Srňacie
cykloboxy –  na Bysterci pri železničnej stanici 

+421/915 290 553 

prírody vďaka jednému z najväčších katastrov zasahujúcim do národného parku
Malá Fatra.

Rázovitá oravská obec s jedenástimi osadami v desiatke dolín pod Oravskou Magurou 
je oázou pôvodných dreveníc, ticha, pokoja a inšpirácií. 
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Krásnu prírodu i zaujímavosti nájdete v obci Oravská Lesná, oddýchnuť si môžete 
priamo v centre obce v penzióne Severka s výbornou gastronómiou. Na potulkách vás 
osvieži aj sauna a dobrá káva.

Vyhliadková plavba tradičnou starootcovskou drevenou plťou po rieke Orava popod 
skalnaté bralo Oravského hradu. Plavba začína v Hornej Lehote a končí pod Oravským 
hradom. Počas plavby sa dozviete tradíciu a históriu pltníctva na Orave. Plavba z Hornej 
Lehoty do Oravského Podzámku trvá približne 1 hodinu.

plte@orava.sk
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Rodinné lyžiarske stredisko, ktoré ponúka komlexné služby priamo na svahu – 
ubytovanie, gastronómia, požičovne a servis. Nachádzajú sa tu aj ubytovacie kapacity 
Koliba u Kuba, priamo na svahu horský Hotel Kristína a rekreačné domy. Okrem 
kvalitného ubytovania a gastronómie ponúka Skizábava aj wellness- zaslúžený relax po 
celodennej lyžovačke.

Poloha a štýlové vybavenie hotela Tatrawest, okolitá príroda a kvalita poskytovaných
služieb v oblasti ubytovania a gastronómie sú zárukou spokojnosti našich
návštevníkov. Je ideálny pre rekreačný pobyt, ale aj na pracovné jednania,
firemné stretnutia, spoločenské akcie a rodinné oslavy.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubin

+421 43 58 62 277- ústredňa, informácie pre verejnosť  
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na svoje a to nielen lyžiari, ale aj bežkári na upravovaných tratiach 

v celom regióne a milovníci skialpového lyžovania.

Vila Zuberec 

-  Bežkárske trasy

Zima na Orave  

Oravská knižnica Antona Habovštiaka 


	Stránka 1

