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Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť...
to je zrejme už známa fráza, ale môžem vám potvrdiť, že je sku-
točne pravdivá! Lebo vidieť na vlastné oči iste vám dá viac, než iba 
čítať alebo počúvať od svojich známych o krásach, ktoré Sloven-
sko skrýva. Skrýva, práve to slovo použijem preto, nakoľko mno-
hí z nás veľa vedia, počuli, či čítali, ale nenavštívili. A ak sa vám 
podarí aj navštíviť, iste budete aj prekvapení ako sa všetko mení 
a čo všetko naša vlasť nám ponúka. Príroda je rovnako krásna ako 
aj vždy bola, ale novovybudované atrakcie, perfektné podmienky 
porovnateľné s inými v Európe pre lyžovanie, služby a ubytovacie 
možnosti, či  ako tráviť voľný čas v rôznych kútoch Slovenska, som 
presvedčený, že by bolo pre vás prekvapením! Prejsť žilinským 
samosprávnym krajom bolo zážitkom, ktorý vzbudil pre mňa prí-
jemné pocity patriotizmu a vyššie spomenuté presvedčenie.
Vybrali sme sa zo Žiliny hneď smerom na Dolný Kubín, trochu ob-
klukou, popri rieke Orava, okolo Oravskej priehrady, nezabudnúc 
sa preplaviť loďou na Slanický ostrov umenia. Výdatne prší, ale čo 
tam par kvapiek! Stojí to za to! Vršok, ktorý po záplave predošlých 
dedín, je skutočne so svojim kostolom a vystavovaným umením 
unikátom.  Dolný Kubín so svojim okolím je pre návštevníkov 
dobre pripravený. Aqua Relax, novovybudovaný areál je ozaj ,,lá-

kadlom,, - hneď kúsok od 
hotela City Hotel Park. Ne-
zabudnite navštíviť Pen-
zion Koliba s typickými 
špecialitami kraja. Oravu, 
teda rieku ľahko zvlád-
nete, ak sa dostanete na 
žiadanú plť. Z Hornej Le-
hoty do Oravského Pod-
zámku. Zaujímavá plavba 
s vtipnými pltníkmi, ktorí 
cez sezónu, inač väčšinou 

študenti na slovenských školách, vás poinformujú o všetkom, čo 
treba o okolí a samozrejme rieke a pltiach vedieť.
Byť na Orave a nenavštíviť Oravský zámok v Oravskom Podzámku, 
by ozaj bolo ,,hriechom,,. Tu je kus histórie, ktorú by mal každý 
Slovák ako-tak ovládať. Veď sa jedná o slávneho palatína Juraja 
Thurzu a jeho sú-
časníkov! (Túto 
osobnosť zrejme 
p r i n a j m e n š o m 
každý luterán po-
zná!) Nuž ale po-
zor! Ani vedomos-
ti nie sú zdarma! 
Treba mať skutoč-
ne dobrú kondí-
ciu vyšplhať sa na 

kopček a zvládnuť desiatky schodov. Ale 
oplatí sa! A ak by vás ešte povýšili do sta-
vu ,,Veľkomožného,, s dekrétom - o záži-
tok je postarané. (ale zabudli nám dať už 
len tých poddaných...) 
Stále leje – ale to nie vždy tak je, to len 
nám! Pre šťastie.
Smer Ružomberok. Unavený ale na to 
treba zabudnúť lebo Bešeňová nás už 
čaká. Termálny park – teplučká voda, 
vraj keď prší sa ešte lepšie v nej kúpe! 
Ale nemusíte sa, lebo máte perfektné 

ubytovanie, výborné reštaurácie, masáže a všetko čo od takéhoto 
zariadenia očakávate.
Ešte nejaké sily sa nájdu a tak s nadšením zvládneme aj dedinku 
Vlkolínec UNESCOM stráženú, lebo je to svetové dedičstvo. Kúsok 

od Ružomberku.
Kúpele Lúčky, malé ale šarmantné. Oko-
lo Liptovského hradu a Liptovskej Mary 
nás cesta vedie do parku Holiday Villa-
ge Tatralandia. Obrovský komplex plný 
atrakcií. Od najmenších až po najstar-
ších sa park postará..
Nový deň začíname ďalšou skúškou 
zdatnosti. Dvadsaťpäť minútová ,,pre-
chádzka,, do kopca, aby ste si užili De-
mänovskú ľadovú jaskyňu, kde máte 
možnosť sa ochladiť po tomto výstupe. 
Tu treba sa kochať v krásach čo nám prí-
roda udelila a zvládnuť schody a scho-
díky, hore a aj dolu. Mnohí, ba snáď po 
väčšina túto 

jaskyňu poznáte, ale i tak akože naši 
čitatelia sa už dostávajú aj do veku, 
treba si niektoré ,,vyskúšané,, objekty 
aj pripomenúť. Za slovo stojí vôbec 
Demänovská dolina, nie len oči sa po-
kochajú, ale aj výborné chaty – koliby 
majú čo ponúknuť.
Stále sa nachádzame v okolí trasy sme-
rom naspäť, na Ružomberok a preto 
nezabudnite sa zastaviť na salaši Kra-
jinka! Všetko, čo očakávate od salaša, 

tu nájdete. Reštaurácia, pekáreň, predaj ovčích výrobkov... a veľa 
záujemcov o kvalitu produktov.
Opúšťame Ružomberok a smerom cez 
Lubochňu, Kráľovany, Párnicu, Zázrivú, 
sa blížime do Terchovej. Alebo ešte kúsok 
ďalej. Do Vrátnej doliny, kde nám prezen-
tujú Vrátna Free Time Zone. Kabínková 
lanovka nás vyvezie na Snilovské sedlo 
– Chleb. Aj keď počasie ,,pre šťastie,, nás 
stále nechcelo opustiť, len s ľútosťou mô-
žeme konštatovať v hmle, že krásny vý-
hľad nám nebol dopriaty. Snáď na budú-
ce. Malá Fatra je i tak úžasná! Pri návšteve 


