
TuRISTIcKý VLAK
expres16.  Turistika na Osnicu

Stredne náročná túra po s pomerne veľkou dĺžkou
a výškovým rozdielom, prevýšenie 913 m, dĺžka trasy 8,1
km, trvanie: 4 hod. (spolu s návratom 6:30 hod.), pre-
krásne výhľady na končiare Malej Fatry, tiché a turistami
málo frekventované miesto.

15. Turistika na Šíp
Stredne náročná turistika po , prevýšenie 722 m, dĺžka
trasy 4,5 km, trvanie 2:50 hod. (spolu s návratom 4:10 hod.),
krásna túra s peknými výhľadmi, vo vrcholovej časti skalné
útvary a vežičky; možnosť predĺžiť túru a pokračovať cez Ža-
škovské sedlo do Stankovian alebo opačným smerom do
Párnice.

18. AquaRelax Dolný Kubín
Leží 1,8 km (25 min.) od stanice. Jeho dominantou je
Vodný svet s ponukou vodných atrakcií rôzneho druhu.
V letnej sezóne je k dispozícii aj vonkajší areál. Viac info:
+421 43 23 88 374, www.aquakubin.eu  

Ľahká turistika po , prevýšenie 301 m, dĺžka trasy 6,2
km, trvanie 2:20 hod. (spolu s návratom 4:10 hod.), mož-
nosť pokračovať od SKI PARKU ďalej po ku Chate na Ku-
bínskej holi (2,5 km/1:20 h), príp. si môžete skrátiť cestu
ku chate lanovkou strediska SKI PARK Kubínska Hoľa.

20. centrum mesta Dolný Kubín
Florinov dom s Pamätnou izbou básnika, publicistu, diplo-
mata a osvetového pracovníka T. H. Florina, Čaplovičova
knižnica uchovávajúca unikátny knižničný fond, ktorého zá-
klady položil Vavrinec Čaplovič, Literárna expozícia P. O.
Hviezdoslava približujúca život a tvorbu významného slo-
venského autora. Viac info: www.oravskemuzeum.sk

Leží 600 m (15 min.) od vlakovej stanice. Najnavštevo-
vanejší hrad v Žilinskom kraji je vyhľadávaným mies-
tom pre rodiny s deťmi. Otváracie hodiny: 8.30 hod. –
18.00 hod. Viac info: +421 43 581 61 51, 
www.oravskemuzeum.sk

21. Oravský hrad

Viac info pri pokladni hradu. Štart pltí sa nachádza v obci
Horná Lehota. Dĺžka plavby trvá cca 1 hod. Možnosť vy-
viesť turistov pltníckou spoločnosťou na štart do Hornej
Lehoty. Potrebné objednať sa vopred, viac info: +421 911
358 182, www.plte-orava.sk
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22. Plte na Orave

www.northslovakia.com
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17. Drevený artikulárny 

Kostol sv. michala v Istebnom 
Leží 550 m od vlakovej stanice. Na jeho mieste stála pô-
vodne kaplnka z roku 1686 a v roku 1730 bola rozšírená
a kostol dostal pôdorys gréckeho kríža. 
Viac info: www.istebne.sk
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1. Hrad Strečno 
a stredoveká dedina Paseka

Nenáročná prechádzka po , vhodná aj pre deti s mož-
nosťou prehliadky hradu a oddychu v stredovekej de-
dine (trasa vedie cez lávku z Nezbudskej Lúčky na druhý
breh). Viac info: +421 41 569 74 00, www.pmza.sk

2. Rozhľadňa na Špicáku
Ľahká turistika po (trasa vedie cez lávku z Nezbudskej
Lúčky na druhý breh), pod hradom pokračovať po ,
prevýšenie 254 m, dĺžka trasy 2,1 km, trvanie 1 hod.
(spolu s návratom 1:30 hod.), možnosť pokračovať až na
vrch Kojšová, nádherné výhľady na hrad Strečno a Do-
mašínsky meander.

4. zrúcanina hradu Starhrad
Ľahká turistika po vedie po časti náučného chodníka,
prevýšenie 114 m, dĺžka trasy 3,4 km, trvanie 1 hod.
(spolu s návratom 2 hod.), možnosť pokračovať na Chatu
pod Suchým.

NezbuDSKá LÚčKA
9. ľubochnianske sedlo

Ľahká turistika po , pokračovať po , prevýšenie 352
m, dĺžka trasy 4,2 km, trvanie 1:50 hod., (spolu s návratom
3 hod.), možnosť pokračovať do Ľubochne a po miestnom
náučnom chodníku na železničnú stanicu Ľubochňa (dĺžka
trasy 9 km, trvanie 3 hod.), trasa vhodná pre rodiny s deťmi.

10. Turistika na Kopu
Stredne náročná turistika po , prevýšenie 745 m, dĺžka
trasy 6,4 km, trvanie 3:15 hod. (spolu s návratom 5 hod.),
možnosť pokračovať ďalej po na železničnú stanicu
Ľubochňa.

12. mojžišove pramene
Náročná turistika po s krásnymi výhľadmi, prevýše-
nie 705 m, dĺžka trasy 7 km, trvanie 3:20 hod. (spolu s ná-
vratom 5:20 hod.); možnosť pokračovať od Mojžišových
prameňov do Vrátnej (7 km/3 hod.) buď po cez Chatu
pod Chlebom a Snilovské sedlo (prevýšenie 822 m),
alebo od Kopiskej po  do Sedla za Hromovým , odtiaľ
po cez Chleb a Snilovské sedlo do Vrátnej (prevýšenie
890 m).

13. Výstup na chatu pod chlebom

14. Šútovské jazero
Možnosť okúpať sa v prírodnej vodnej ploche bývalého
lomu, kúpanie na vlastné riziko, občerstvenie – motorest
v blízkosti.

5. Výstup na chatu pod Suchým
Stredne náročná turistika po vedie po časti náučné-
cho chodníka po Starhrad, prevýšenie 706 m, dĺžka trasy
6,8 km, trvanie 3:15 hod. (spolu s návratom 5:10 hod.)

6. Plte na Váhu
Prevádzka Gazdovský dvor v Strečne sa nachádza 1,2 km
(20 min.) od vlakovej stanice (trasa vedie cez lávku z Ne-
zbudskej Lúčky na druhý breh). Dĺžka plavby 50–70 min.

3. Kamenný hríb – vrch Kojšová
Ľahká turistika po (trasa vedie cez lávku z Nezbudskej
Lúčky na druhý breh), pokračovať po , prevýšenie 343
m, dĺžka trasy 3,3 km, trvanie 1:40 hod. (spolu s návra-
tom 2:45 hod.), skalné útvary vo vrcholovej časti.

Potrebné objednať sa vopred,  viac info: +421 907
196 999, www.plte-strecno.sk 

8.    černík – Kánovo – Tibín
Chodník začína pred Mestským úradom, dĺžka trasy 3 km,
trvanie 2 hod. s prestávkami. Enviromentálny chodník,
vhodný aj pre rodiny s deťmi, je nielen náučná zóna, ale
aj relaxačné miesto.

7. Výstup na malý Kriváň
Časovo dlhá a fyzicky náročná túra po , prevýšenie
1279 m, dĺžka trasy 11,4 km, trvanie 5:30 hod. (spolu
s návratom 8:30 hod.), prípadne zvoliť zostup po cez
Suchý, Chatu pod Suchým až na železničnú stanicu Ne-
zbudská Lúčka (spolu s návratom 9 hod.)

SučANy

KRPeľANy

ŠÚTOVO-RATKOVO
11. Šútovský vodopád
Ľahká turistika po , prevýšenie
360 m, dĺžka trasy 6 km, trvanie
2:30 hod. (spolu s  návratom 4:10
hod.), vhodná aj pre rodiny s deťmi.

Náročná turistika po , prevýšenie 983 m, dĺžka trasy
7,6 km, trvanie 3:50 hod. (spolu s návratom 5:50 hod.);
možnosť pokračovať od Chaty pod Chlebom po cez
Snilovské sedlo do Vrátnej  (vzdialenosť 4,5km/1:30 h). 

TuRANy


