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poznajemy przyrodę 

Ścieżka dydaktyczna
Rajeckie Teplice – Porúbka 
Ścieżka dydaktyczna prowadzi koło zabytku
przyrody Poluvsiańska skalná ihla (Poluvsiańska
Igła Skalna) i przebiega przez Rezerwat Przy-
rody Slnečné skaly (Słoneczne Skały) oraz za-
bytku przyrody Turskiej Skały. Trasa rozpoczyna
się w  Rajeckich Teplicach naprzeciwko kąpie-
liska Laura. Ścieżka dydaktyczna wiedzie po
zielonym szlaku turystycznym, do celu dostanie-
cie się w czasie 3-4 godz.
www.rajeckadolina.sk
www.rajeckapohoda.sk

Gejzer v Rajeckiej Lesnej
Podczas gorących letnich dni można wraz
z dziećmi wyruszyć na łono przyrody i ochłodzić
się przy gejzerze w Rajeckiej Lesnej, który wy-
rzuca wodą na wysokość ok. 10 metrów, two-
rząc przy tym kolorową tęczę. W zimie zamienia
się w lodowy stożek, z  którego wytryskuje
woda. Patrząc na niego dzieci będą się czuły jak
w lodowym królestwie. Znajduje się ok. 4 km
nad wsią Rajecká Lesná, prowadzi do niego as-
faltowa droga.
www.rajeckadolina.sk

Ścieżka dydaktyczna 
Po okolicy Rajeckiego Zamku
Ścieżkę dydaktyczną tworzy 10 tablic informa-
cyjnych, które zapoznają odwiedzających z
miejscową florą, fauną, historią miasta Rajec
i  Doliny Rajeckiej. Przy trzech przystankach
znajdują się strefy wypoczynku a przy jednym
przystanku jest wieża widokowa, z której rozpo-
ściera się piękny widok na Dolinę Rajecką.
Ścieżka dydaktyczna zaczyna się przy Muzeum
Miejskim w Rajcu i jest oznakowana czerwonym
kolorem dla szlaku turystycznego. Jej długość
wynosi ok. 7,9 km a  turysta pokona podczas
wycieczki trasę w czasie ok. 4 godz. z przechy-
łem ok. 307 metrów.
www.rajeckadolina.sk

Leśna ścieżka dydaktyczna
w Rajeckich Teplicach
Chodzi tu o przyjemny, około 90- minutowy spa-
cer w łatwym terenie, z niedużym przechyłem
na samym początku trasy. Zaczyna się przy ba-
senie w Rajeckich Teplicach, a kończy w pensjo-
nacie Mlynárka. Trasą można przejść w obu
kierunkach.
www.lesy.sk
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Ścieżka dydaktyczna
Zagubiona Maczuga/
Dolina Rajecka
Skalna maczuga to unikatowa formacja skalna
o wysokości ok. 12 m w kształcie zaciśniętej pię-
ści. Prowadzi do niej ścieżka dydaktyczna, na
której oprócz informacji o środowisku przyrodni-
czym można się także wiele dowiedzieć o cieka-
wej legendzie mówiącej o  tym, jak maczuga
zmieniła się w skałę. Oznakowana zna zielono
ścieżka dydaktyczna zaczyna się w Rajeckich Te-
plicach i ma długość ok. 6 km z przechyłem 450 m.
Do celu można się dostać w ciągu ok. 2 godz. Dla
mniejszych dzieci odpowiedniejsza jest trasa
wiodąca z miejscowości Zbyňov, która prowadzi
po żółtym szlaku turystycznym. Budzogáň (Ma-
czuga), który jest oddalony od miejscowości 
3 km a spacer do niego trwa około godziny.
www.rajeckadolina.sk www.rajeckapohoda.sk
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Do miejscowości rodzinnej
janosika/Terchová
Możecie spędzić przyjemne popołudnie z ro-
dziną w Terchovej i uda się do miejsca urodzenia
najsłynniejszego słowackiego zbójnika Juraja
Janosika, które znajduje się około 45 minut pie-
szo po asfaltowej drodze ze wsi Šípková. Jest to
łatwa trasa turystyczna, będąca częścią Ścieżki
dydaktycznej po okolicach rodzinnych Janosika
(Jánošíkovým chotárom). Podczas spaceru mo-
żecie odkrywać niepowtarzalne widoki na sym-
bol Małej Fatry – Wielki Rozsutec. 
www.terchova.uteczmesta.eu

Kolejka linowa do
Snilovského sedla/Terchová
Gwarantowanym przeżyciem dla najmłodszych
jest przejażdżka kolejką linową, która zabierze
Was na Snilovské sedlo na wysokość 1500 m
n.p.m. Dolna stacja znajduje się na końcu doliny
Vrátnej (Doliny Wratnej).
Ze Snilovskiego sedla na Veľký Kriváň (Wielki
Krywań) można dostać się po czerwonym
szlaku turystycznym z przewyższeniem 200
metrów i można się pochwalić zdobyciem naj-
wyższego szczytu całej Małej Fatry. Jeżeli pó-
jdziecie po zielonym szlaku turystycznym to po
około 30 minutach dojdziecie do Chaty pod
Chlebom (Schroniska pod Chlebem), gdzie mo-
żecie coś przekąsić wraz z dziećmi.
www.uteczmesta.eu

Ścieżka dydaktyczna Diery (Dolné diery – Podžiar)/
Terchová
Przyjemny, łatwy spacer ścieżką dydaktyczną po godzinie drogi zaprowadzi Was na łąkę pod
wzgórzem Podžiar, gdzie można odpocząć i orzeźwić się w miejscowym bufecie. Zależy tylko od
Was, czy wrócicie tą samą trasą, czy pójdziecie dalej ścieżką dydaktyczną do osady Štefanová (z
Podžiar około 20-30 min), stamtąd pociągiem turystycznym z powrotem lub do hotelu Boboty, gdzie
przy głównej drodze znajduje się przystanek pociągu turystycznego. 
www.terchova.uteczmesta.eu

Łatwa piesza wycieczka 
na Chatę na Grúni
(Schronisko na Gruni)/
Terchová-Vrátna
Trasa rozpoczyna się przy Chacie Vrátna (Schro-
nisko Vrátna), gdzie bez problemu można zapar-
kować lub dojechać autobusem. Naprzeciwko
schroniska znajduje się żółty szlak turystyczny,
który po łatwej ścieżce i po około godzinnej dro-
dze zaprowadzi Was do Chaty na Grúni, gdzie
na letnim tarasie można ugasić głód i pragnie-
nie. Dzieci mogą bawić się na trawiastym placu
zabaw ze zjeżdżalnią, drabinkami i huśtawkami.
Bezpośrednio ze schroniska rozciąga się piękna
panorama na Wielki Rozsutec i grzbiet Małej
Fatry. Można wrócić tą samą trasą lub wybrać
bardziej stromą trasę po niebieskim szlaku tury-
stycznym na Štefanovą (zejście zajmuje ok. 45
min.). Do centrum Terchovej można wrócić po-
ciągiem turystycznym lub można zjechać na hu-
lajnogach.   
www.uteczmesta.eu

Belskie Skały niedaleko
Terchovej
Ulubionym miejscem krótkich wycieczek pie-
szych są Belskie Skały. Znajdują się tam trzy
punkty widokowe, gdzie można usiąść i po-
dziwiać piękne widoki. Można się tu dostać ze
wsi Belá, a dotarcie do najwyższego punktu
widokowego zajmuje około 40 minut.

poznajemy przyrodę poznajemy przyrodę 
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Do wież widoko-
wych w okolicy
Žiliny (Żyliny)
Jeśli chcecie spędzić przy-
jemne popołudnie z rodziną
i  spoglądać na świat z lotu
ptaka, wybierzcie się na
wieże widokowe znajdujące
się w okolicy Żyliny.

Do wieży widokowej Ter-
chovské srdce (Terchovskie
Serce) w miejscowości ro-
dzinnej Janosika można dojść
ścieżką dydaktyczną. Spacer
do niej zajmuje około pół go-
dziny. Na wieży widokowej
umieszczone jest drewniane
serce służące jako punkt foto-
graficzny z widokiem na Roz-
sutec.

Drewniana wieża widokowa
Špicák o wysokości 8 m leży
nad zamkiem Streczno, może
pochwalić się swoją oryginą
panoramą, ponieważ można
z  niej zobaczyć 4 pobliskie
zamki: zamek Streczno, Star-
hrad, Budatín i Lietavski.

Drewniana wieża widokowa
w kształcie krzyża znajduje
się na Svederníckým vrchu
(Svedernickim Wierchu) nad
miejscowością Svederník, 10
km od Żyliny.

Żylina jak na dłoni. To pomyśli
każdy, rozkoszował się wspa-
niałymi widokami z imponują-
cej wieży widokowej na Dubni
o wysokości 27,4 m. Dostęp
do niej jest możliwy z miejsco-
wości Budatín i Zádubnie. 
(Niedaleko od przystanku komu-
nikacji miejskiej Prípojná znaj-
duje się droga panelowa, na
końcu której znajduje się zbiornik
wodny. Następnie krótkim spa-
cerem można przejść po łące na
szczyt Dubeń i drogą przez las).

Wieża widokowa Divinka
znajduje się na ścieżce dy-
daktycznej nad miejscowo-
ścią Divinka, 7 km od Żyliny.
Nad miejscowością znajdują
się warownie, które są sym-
bolem sztuki architektonicz-
nej naszych starożytnych
przodków. To tu prowadzi
ścieżka dydaktyczna, na któ-
rej można poznać ciekawostki
dotyczące starej warowni. 

poznajemy przyrodę poznajemy przyrodę 

Horné považie

Súľovské skaly (Sulowskie Skały)
Jeszcze nie słyszeliście o tym miejscu z unikatowymi rzeźbami skalnymi i dziwacznymi formacjami?
Może warto podziwiać piękną scenerię i odkryć, co wszystko potrafiła przyroda stworzyć ze skał.
Odpowiedni punkt wyjścia znajduje się we wsi Súľov-Hradná, gdzie znajduje się parking. Przez
Skały Sulowskie prowadzi ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi o miejscowej faunie,
florze i geologii. Przejście po ścieżce dydaktycznej trwa około 2. godzin.
www.tikzilina.eu

Spacer na Starhrad 
Przyjemny, łatwy spacer do Starhradu (Starego
zamku), któremu towarzyszą piękne widoki na
Domašínsky meander (Domaszyński Meander).
Do zamku dostaniecie się mniej więcej za 1 go-
dzinę drogi po czerwonym szlaku turystycznym
ze wsi Nezbudská Lúčka.

Spacer na Straník
Doskonałą propozycją na małą wycieczkę jest
wzgórze Straník koło Żyliny. Najlepsza trasa
prowadzi ze wsi Zástranie i trwa około 45 minut,
prowadzi po żółtym szlaku turystycznym. Na
szczycie można odpocząć pod drewnianą wiatą
i podziwiać panoramiczne widoki na Małą Fatrę,
Zbiornik wodny w Żylinie i na Kysuce. Straník
jest również popularnym miejscem dla paralot-
niarzy, więc przy ładnej pogodzie będzie ich
mnóstwo.
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Muzeum Transportu 
w Rajeckich Teplicach
Kiedy będę duży, będę maszynistą... Jeżeli to sły-
szycie od swoich latorośli, to z pewnością w Mu-
zeum Transportu znajdą to, co ich interesuje.
Muzeum znajduje się w budynku stacji kolejowej
Rajeckie Teplice. Ekspozycja kolejowa skupia się
na modelach pojazdów szynowych, wystawie
dwóch biur z technologią sygnalizacyjną, komu-
nikacyjną i zabezpieczającą. W muzeum można
znaleźć również zabytkowe motocykle.
www.pmza.sk

Čičmany
Czy chcecie, aby Wasze dzieci czuły się jak w
bajce? Odwiedźcie wioskę Čičmany, która słynie
ze swoich „domków z piernika” – malowanych
drewnianych domków z unikalnymi w całej Eu-
ropie ornamentami. Można wejść i zwiedzić dwa
domy zabytkowe, gdzie można się dowiedzieć,
jak żyli kiedyś ludzie na wsi.
www.pmza.sk

Zamek Lietava
Jeden z najrozleglejszych zamków na Słowacji
znajduje się niedaleko Żyliny, w kierunku na Ra-
jeckie Teplice. Znajduje się tam stała ekspozycja
poświęcona historii Zamku Lietava, znaleziskom
archeologicznym i broni palnej. Co ciekawe, jest
to wyjątkowa wystawa dotykowa, a wszystkie
eksponaty można chwytać ręcznie. Wystawa i
bufet zamkowy nie są jednak otwarte regularnie.
Dostęp do ruin jest nieograniczony, dostępne są
również miejsca na ogniska. Na zamek pole-
camy wejście po niebieskim szlaku turystycz-
nym z miejscowości Lietava-Majer lub po
zielonym szlaku z miejscowości Lietavská
Svinná. Z obu wiosek łatwy spacer doprowadzi
Was do ruin zamku w ciągu około 45 minut.  
www.hradlietava.sk

Drewniana szopka
Słowackie Betlejem 
w Rajeckiej Lesnej
Odwiedźcie drewnianą ruchomą szopkę,
która przedstawia nie tylko narodziny Je-
zusa, ale także życie naszych przodków i
nasz piękny kraj. Mistrz Pekara pracował
nad nią ponad 15 lat i można ją znaleźć w
Domu Narodzenia Pańskiego w Bazylice
Marii Panny.
www.rajeckadolina.sk
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Zamek Strečno (Streczno)
i średniowieczna wioska
Paseka
Jeżeli lubicie zwiedzać zamki, a Wasze pociechy
lubią się czuć jak w bajce, nie przegapcie śred-
niowiecznego zamku wznoszącego się nad
drogą pomiędzy Żyliną a Vrútkami. Do zamku
można dostać się przyjemnym spacerem przez
średniowieczną drewnianą wioskę Paseka, zbu-
dowaną na wzór średniowiecznej zabudowy.
Jeśli planujecie wycieczkę na zamek w momen-
cie, gdy odbywa się tam ciekawe wydarzenie, to
cała rodzina będzie zachwycona. 
www.pmza.sk

Muzeum Druciarskie jozefa Holánika w miejscowości 
Dlhe Pole
Druciarz Juraj Šerík wprowadzi Cię w tajniki rzemiosła w odnowiony drewnianym domu na-
prawionym przez Twoich przodków, gdzie możesz wypróbować techniki okablowania lub zro-
bić własną pamiątkę. Sprawdź z wyprzedzeniem otwarcie muzeum dzwoniąc pod numer
0908490987.

Zamek Budatín z parkiem
Wspaniałym miejscem na popołudniowy relaks jest zapewne Park budatyński. Znajduje się w od-
ległości krótkiego spaceru od centrum Żyliny, leży wśród zieleni i pięknych drzew z krzaczastymi
koronami. Jeden z platanów został ogłoszony Drzewem Roku 2016. W tym przyjemnym otoczeniu
szkoda byłoby nie urządzić pikniku z rodziną. Kosz piknikowy można bezpłatnie wypożyczyć w tu-
tejszej kawiarni Castle Cafe, gdzie oprócz kawy można kupić różne smakołyki do koszyka. Jeśli nie
wystarczą Wam piękne widoki na Zamek Budatín, odwiedźcie zamek i wystawę druciarstwa. Dobry
pomysł, prawda?
www.pmza.sk

Katakumby 
Czy wiecie, że Żylina ma swoje katakumby? Kie-
dyś były to ostatnie miejsca spoczynku, później
przechowywano tu żywność, a podczas II wojny
światowej uratowano wiele żydowskich dzieci.
Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się
na konkretny termin zwiedzania. 
www.tikzilina.eu

Wieża Buriana
Znajduje się w centrum Żyliny i oferuje panora-
miczne widoki na centrum miasta. Można ją od-
wiedzić podczas zwiedzania TIK (Biuro Informacji
Turystycznej).
www.tikzilina.eu
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Park Linowy Dino adventure Terchová 
Mnóstwo wrażeń można prtzeżyć w Parku Linowym Terchová, który znajduje się w pięknym oto-
czeniu sosnowego lasu w pobliżu amfiteatru. Dzieciom oferuje około 40 minut. przeżyć pełnych ad-
renaliny, podczas których będą musieli pokonać różne przeszkody linowe. Wejście jest dozwolone
dla dzieci o min. wysokości 150 cm.
www.dinoadventure.sk

Terchovski pociąg
Wybierzcie się z rodziną na wycieczkę do Ter-
chovej i podziwiajcie przyrodę podczas jazdy
pociągiem Terchová, który odkryje przed Wami
dominanty serca Małej Fatry – Wielki Rozsutec,
Wielki Krywań, Chleb lub Tiesňavy. Oczywiście
wycieczkom krajoznawczym towarzyszą cie-
kawe opowieści zabawnych przewodników.
www.terchovskyvlacik.sk

escape room Historia
janosika w Terchovej
Chcecie zabić nudę w razie złej pogody? Przy-
jedźcie do Terchovej i stańcie się częścią historii
najsłynniejszego słowackiego zbójnika. Zabawa
polega na poszukiwaniu wskazówek i rozwią-
zywaniu zagadek, dzięki którym poznacie histo-
rię Janosika.
www.terchova.uteczmesta.eu

Hoplandia Žilina
Wyjątkowe, dmuchane centrum dla młodszych i starszych. Możecie spędzić przyjemne chwile
w wyjątkowym dmuchanym parku Hoplandia lub w centrum trampolin Jumpstreet.
www.hoplandiazilina.sk

Horné považie
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Spływ tratwami po rzece
Váh (Wag)/Strečno
Jeśli chcecie zapewnić swoim dzieciom nie-
zwykłe przeżycia, to idealnym pomysłem jest
spływ tratwami po rzece rafting po rzece Váh.
Trasa spływu na drewnianych tratwach prowa-
dzi przez Cieśninę Strečianską na odcinku 7 km,
podczas spływu można usłyszeć różne ciekawe
opowieści flisaków. Oprócz dziewiczej natury na
trasie można podziwiać widoki na Starhrad i
zamek Strečno. Siedziba flisaków znajduje się
na Gazdowskim dworze w Strečnie. W spływie
mogą brać udział dzieci od lat trzech. 
www.plte-strecno.sk
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zaBaWa 

SZAŁASY, RANCZA, BACÓWKI, FARMY

Bajkowy las w 
nezbudskej Lúčke
niedaleko Żyliny
Przenieście do świata bajek wraz ze
swoimi dziećmi i przejdźcie się po magicz-
nym lesie, w którym można spotkać Śpiącą
Królewnę, Dziadka Wieczorniczka, Trzy
Świnki, Blaszanego Żołnierza, Czerwonego
Kapturka i wiele innych baśniowych stwo-
rzeń. Kompleks znajduje się 12 km od Ży-
liny. W areale znajduje się również
restauracja z panoramicznym widokiem na
Małą Fatrę i Zamek Streczno, kącik dla
dzieci i zwierzęta. Po prostu idealna wy-
cieczka rowerowa dla rodzin z dziećmi, po-
nieważ Bajkowy Las znajduje się w pobliżu
trasy rowerowej Budatín – Vodné dielo (Za-
pora wodna) Žilina. 
www.panoramapark.sk

Koliba Starý dvor Vrátna 
www.kolibavratna.sk

Jánošíkova koliba 
www.janosikovakoliba.com

Penzión Jánošíkova valaška, Terchová
www.penzion-terchova.sk

Terchovská Koliba Diery 
www.hotel-diery.sk

Lalki na poddaszu 
Na zewnątrz pada deszcz, pogoda jest zła, a
dzieci się nudzą? Mamy dla Was świetną pro-
pozycją. Zaglądnijcie z dziećmi do tajemniczego
świata lalek. Wystawa w Żylinie przedstawia
historię Żylińskiego Teatru Lalek. 
www.rosenfeldovpalac.sk

Zajęcia sportowe 
w activity park Hotel 
Skalka/Rajecké Teplice
W przepięknym parku Hotela Skalka można spę-
dzić przyjemne popołudnie i spróbować różnych
zajęć sportowych, takich jak adventure golf, dis-
cgolf, zagrać w tenisa lub petanque, pojeździć na
rowerze lub hulajnodze. Latem w tym areale od-
bywają się różne imprezy.
www.skalkahotel.sk

Starý Majer, Vrátna 
dolina
Rodziny z dziećmi będą czuć się tutaj komfor-
towo. Dla dzieci tu jest plac zabaw, sadzawka i
mini zoo. Latem dzieci mogą jeździć na kucyku.

Farma Bardy 
Znajduje się w miejscowości Kľače – Jasenové w
Dolinie Rajeckiej. Znajdziecie tu restaurację, w
której w menu przeważają produkty własne -
wołowina, ryby, nabiał. Zanim przygotują dla
Was jedzenie warto obejrzeć farmę lub usiąść
nad rzeką. W okolicy można pojeździć konno lub
na kucyku, po wcześniejszej telefonicznej rezer-
wacji, można łowić ryby w stawie lub skorzystać
z kominka na rodzinny piknik.  
www.facebook.com/pg/farma.bardy

Farma Prístavky 
Znajduje się zaledwie 1,5 km od Rajeckich Te-
plic. Każdy, kto chce być blisko natury i zwierząt,
z przyjemnością spędzi czas w gospodarstwie.
Na gospodarstwie hodowane są konie i kozy,
ale także świnki, krowy, zające, kaczki, kury,
owce i inne zwierzęta. Jeśli nie chcecie jeździć
konno lub przejechać sią bryczką, możecie od-
począć na łące lub pobawić się na dziecięcym
placu zabaw. Wszystko to można zrobić na Far-
mie Přístavky. W okresie letnim otwarta jest ka-
wiarnia, a farma oferuje również noclegi w
mobilnym domku, leżącym na terenie gospodar-
stwa.
www.pristavky.weebly.com

Horné považie

Park Leśny w Żyline – www.tikzilina.eu
Park Ľudovíta Štúra – Bôricki Park – www.tikzilina.eu

jungle park w Mojši,
niedaleko Żyliny 
Drabinki, zjeżdżalnie, trampoliny, zjeżdżalnie
wodne, ścianka wspinaczkowa, Xbox i wiele
więcej czekają na Wasze dzieci w dżungli pełnej
zabawy na powierzchni 1500 m2.
www.junglepark.sk

Kongo Žilina
Nieskończona ilość zabawy i przygód czeka na
dzieci na zabawnym zadaszonym placu zabaw
o powierzchni 1350 m2. Gwarantowana świetna
zabawa na drabinkach, zjeżdżalniach, zjeżdżal-
niach tunelowych i innych atrakcjach.
www.kongozilina.sk

zaBaWa 

Vodné dielo (Zapora wodna) Žilina
Popularne miejsce rekreacji dla każdej grupy wiekowej. Ścieżka asfaltowa prowadzi wokół zapory
wodnej, która jest częścią trasy rowerowej prowadzącej z Budatína do Strečna. W pobliżu znajduje
się skate park, bike park – pumptrack, restauracje, w strefie sportowo-rekreacyjnej znajdują się bo-
iska do siatkówki plażowej, restauracja, kącik dla dzieci. Więc nie wahajcie się, spakujcie rolki, ro-
wery lub wypożyczcie skutery i cieszcie się przyjemnym popołudniem z całą rodziną.  
www.tikzilina.eu
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Wycieczka na Veľkou Račę
(Wielką Raczę)
Jeśli chcecie spacerować z dziećmi na łonie na-
tury, skorzystajcie z popularnego szlaku tury-
stycznego prowadzącego na szczyt Wielkiej
Raczy. Ścieżka zaczyna się od parkingu w De-
dovce przy dolnej stacji kolejki linowej, na szczyt
można dotrzeć wraz z dziećmi w około 2:30 h.
Jeżeli chcecie dostać się tam latwiejszym sposo-
bem, starczy wjechać kolejką linową do górnej
stacji i  dalej udać się po grzbiecie na szczyt
Wielkiej Raczy. Po dniu spędzonym na świeżym
powietrzu można odświeżyć się w bufecie
ośrodka Snowparadise Veľká Rača lub skorzys-
tać z atrakcji dla dzieci detských atrakciách.

Spacer do źródła rzeki Kisuca
Od niepamiętnych czasów Kysuce były związane z rzeką, która przepływa przez całe ich teryto-
rium – od Makova aż do Żyliny. Do źródła Kisucy możecie dostać się łatwo, nawet z mniejszymi
dziećmi, z Makova, Kopaníc po żółtym szlaku na Sedlo pod Lemešnou (stąd też można rozpocząć
trasę samochodem), stamtąd czerwonym szlakiem do Sedla pod Soliskom i żółtym szlakiem do
źródła. Wiosną można odpocząć i napełnić butelki czystą górską wodą. Z Makova, Kopaníc, można
dostać się niebieskim szlakiem do osady w pobliżu Papai, gdzie rośnie najstarszy i największy wiąz
w Europie Środkowej, który ma prawie 500 lat. Obwód pnia to ponad 11 metrów.

kysuce
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Wycieczka rowerowa 
po Dolinie Bystrickej
Trasa rowerowa prowadzi wzdłuż dawnej ko-
lejki zwrotnicowej. Rozpoczyna się w miejsco-
wości Krásno nad Kysucou, biegnie wzdłuż
mostu, który jest jednym z największych zacho-
wanych mostów z końca XIX wieku w Europie
Środkowej. Trasa rowerowa prowadzi w więk-
szości po równinie, wzdłuż i wiedzie do Słowac-
kiego Orloja (Zegara Astronomicznego) w Starej
Bystrzycy, największej drewnianej rzeźby na
Słowacji. Stąd można kontynuować drogę
ścieżkami edukacyjnymi do wieży widokowej
Bobovec. Bardziej zaawansowani rowerzyści
mogą jechać aż do Nowej Bystrzycy do skan-
senu Vychylovka. Bystrzycka Magistrala Rowe-
rowa jest popularną atrakcją, szczególnie latem
i zimą (jest przystosowana do narciarstwa bie-
gowego). Trasa jest wyposażona w ławeczki,
altanki, tablice edukacyjne i parkingi. Jest odpo-
wiednia dla rodzin z dziećmi.
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Wycieczka na wieżę widokową na wzgórzu Marťák
Znajduje sią nad osadą Petránky w Zákopčí. Budynek zbudowany jest z naturalnego kamienia
i drewna, przypomina średniowieczną strażnicę. Wieża widokowa ma 14 m wysokości i zapewnia
piękną okrągłą panoramą na pobliskie i odległe góry. Droga jest łatwa, a trasa jest częścią Beskid-
sko-Javornickiej Magisrali. Nawet dzieci lub mniej sprawni turyści mogą sobie z nią poradzić. Na
wieży widokowej można rozpalić ognisko. Najłatwiej dojazd jest ze wsi Zákopčie.

Kamienne kule
Kamenné kule są światowym unikatem. Nikt do-
kładnie nie wie, jak powstały i tak przyciągają
miłośników zagadek z  całego świata. Nasze
słowackie należą do największych tego typu
zjawisk i można je znaleźć na 15-kilometrowym
odcinku między Klokočovem a Milošovą. Forma-
cje kamienne mają kształt od idealnej kuli do du-
żych jaj. Największa znaleziona kula ma
średnicę 2,6 m i można ją zobaczyć w kamienio-
łomie Milošová – Megonky koło Czadcy. 

Spacer do osady u Gregušov z Melocíka
Javornícky chodník zachwyci Cię nie tylko niesamowitymi widokami i wieżami widokowymi,
ale także ciekawą Galerią na łonie natury. Dzieła sztuki są umieszczone na przyjemnej i łatwej
ścieżce, odpowiedniej również dla dzieci. Nagrodą dla wytrwałych będzie osada Greguše,
znana z pięknych oryginalnych chat i dzwonnicy.  

kysuce

Spacer na górę Živčák
Maryjne miejsce pielgrzymkowe, związane z objawieniami Matki Boskiej, odwiedzane jest co roku
przez tysiące pielgrzymów. W centrum areału znajduje się kaplica, w sąsiedztwie której znajduje
się kilka źródeł. Areał jest dostępny drogą asfaltową i jest tu kilka miejsc do wypoczynku. Do góry
prowadzi kilka ścieżek dojazdowych, ale najczęściej uczęszczana jest droga z Korne. Zatrzymajcie
się spojrzeć na wyjątkowe źródło ropy.
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Muzeum etnograficzne w Krásne nad Kysucou
Jeśli nie macie nic do roboty w deszczowe dni, przyjdźcie i obejrzyjcie 2 stałe wystawy, które zain-
teresują dzieci. Wystawa geologiczna Do wnętrza Ziemi przedstawia kolekcję mineralogiczną sty-
lizowaną na powieści przygodowej Julesa Verne'a. Kysucka Odyseja: od prehistorycznych ludzi po
astronautów, przedstawia historię Kysúc od najstarszych łowców mamutów, przez epokę Juraja
Turza, po stulecie podróży kosmicznych. Główną atrakcją wystawy jest replika mamuta w naturalnej
wielkości.
www.kysuckemuzeum.sk

Ścieżka jozefa Kronera
Jak wiele osób już wie, w Staškovie urodził się
wybitny słowacki aktor Jozef Kroner. Ścieżka za-
czyna się i kończy w jego rodzinnym domu w
Staškovie, obok dworca kolejowego. Ścieżka ma
długość 1,2 km i przechodzi przez obszary łąk.
Trasa jest łatwa i poradzą sobie z nią nawet
mniejsze dzieci. Na ścieżce są umieszczone
rzeźby z motywem sztuk teatralnych i filmów, w
których występował ten znany aktor.

kysuce
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Muzeum Wsi Kysuckiej,
Skansen Vychylovka 
W związku z budową zbiornika retencyjnego
Nová Bystrica do skansenu zostały przeniesione
z zalanego terenu zostały cenne obiekty archi-
tektury ludowej. Znajdziecie tu budynki miesz-
kalne, gospodarcze, techniczne i sakralne z kilku
kysuckich wsi. W tradycyjnej karczmie, personel
obsługuje w tradycyjnych strojach i chętnie po-
częstuje tradycyjną kuchnią. Dzieci mogą wy-
brać się na jazdę zabytkową leśną kolejką
pętlowo-zwrotnicową, która jest częścią mu-
zeum. System pętlowo-zwrotnicowy tej kolejki
jest jednym z dwóch, które przetrwały do dziś w
Europie. 
www.kysuckemuzeum.sk
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Letnie Centrum Rozrywki
Snowparadise Veľká Rača 
(Wielka Racza)
Na Wielkiej Raczy można spędzić wspaniały
urlop nie tylko zimą na nartach, ale także latem.
Czteroosobowa kolejka linowa zawiezie Was na
wysokość 974 m n.p.m., gdzie znajduje się Let-
nie Centrum Rozrywki z atrakcjami dla wszyst-
kich grup wiekowych. Można spróbować
najdłuższego toru bobslejowego na Słowacji,
zjeżdżać na hulajnogach terenowych lub poska-
kać na trampolinach X-jump. Najmłodszych za-
chwycą dziecięce trampoliny, dziecięcy park
linowy i zabytkowa karuzela. Snowparadise po-
siada również Bike Park z 5 oznaczonymi tra-
sami do zjazdów na rowerze górskim o łącznej
długości do 10,6 km oraz o różnym stopniu trud-
ności. W tym miejscu mogą się dobrze bawić ro-
dziny z dziećmi i doświadczeni rowerzyści.
Wszyscy odwiedzający mają również dostęp do
nowej wieży widokowej, która znajduje się na
górnej stacji kolejki linowej Dedovka. Ma 16 met-
rów wysokości i oferuje wspaniałe widoki na
okoliczne doliny i wzgórza.
www.snowparadise.sk

Izba pamięci e. a. 
Cernana w miejscowości
Vysoká nad Kysucou
Czy wiecie, kto kryje się za nazwiskiem Apollo z
Kysuc? Amerykański astronauta słowackiego
pochodzenia E. A. Cernan, którego dziadkowie
opuścili Vysoką nad Kysucą i  emigrowali za
pracą do Ameryki. Odbył on trzy loty w kosmos
i był znany jako ostatni człowiek, który stanął na
powierzchni Księżyca. Izba pamięci znajduje się
w budynku Urzędu Miejskiego w samym cen-
trum wioski i jest ozdobiona starymi fotogra-
fiami z dokumentami z życia E. A. Cernana,
ozdobionymi pozostałościami statku kosmicz-
nego Apollo 17. A ponieważ wioska znana jest
z kosmonautyki i kosmosu, na placu można zna-
leźć unikatowy zegar słoneczny. Wyjątkowość
i unikatowy charakter zegara polega na tym, że
wskazówką czasu tego zegara słonecznego jest
cień człowieka.

Planetarium kysuckie 
w Kysuckim novym Meste
Tutaj znajdują się ekspozycje plenerowe
Ścieżka Planet z modelami planet Układu
Słonecznego oraz mały geopark Jak po-
wstały Karpaty. W kopule obserwatorium
odbywają się obserwacje nieba dla publicz-
ności. 

poznajemy krainę
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SZAŁASY, RANCZA, BACÓWKI, FARMY

jazda konna w neslušy
Rodzinna stajnia z trzema koniami oferuje
wszystkim – małym i dużym turystom jazdę
konną po pięknych kysuckich wzgórzach, gó-
rach i łąkach. Jeśli jesteś początkującym jeźdź-
cem, to nie ma znaczenia. Dzieci mogą jeździć
konno z instruktorem lub grać w różne gry, np.
w piłkę na dużej łące. Możesz też przynieść coś
smacznego na ognisko.
www.jazdanakonineslusa.sk

Stajnia Happy Horse Raková
Możecie podziwiać z końskiego siodła widoki na piękną przyrodę Kysuc. Kursy jeździeckie, prze-
jażdżki dla dzieci i letnie obozy jeździeckie są oferowane przez Happy Horse Stable. Na wszystkich
gości czeka 7 szlachetnych koni, które będą bardzo szczęśliwe, jeśli przyniesiecie im marchewkę
lub jabłko. Pod okiem doświadczonych instruktorów można spróbować jazdy konnej lub wziąć
udział w lekcjach, które są przygotowane zarówno dla najmłodszych i początkujących, jak i dla za-
awansowanych jeźdźców. Kontakt: 0919 132 392.

Centrum rozrywki dla dzieci Kinderco – www.kinderco.sk

Sudopark
W Klokočovie znajduje się areał z drewnianymi
domami i drewnianymi beczkami kąpielowymi
na wolnym powietrzu z widokiem na piękny kra-
jobraz Kysuc lub rozgwieżdżone niebo. Wykąp-
cie się się w gorącej wodzie w żeliwnej wannie
nad prawdziwym ogniem i poczujcie się jak w
piekielnych opowieściach. Nie martwcie się, nie
ugotujecie się, woda ma przyjemnych 38-40°C.
Dla dzieci jest plac zabaw ze zjeżdżalnią lub
domkiem Baby Jagi na drzewie.
www.sudopark.sk

zaBaWa 
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adventure golf w Resorcie Rodinka Resort, oszczadnica
Przyjedźcie i zagrajcie z rodziną w mini golfa na zmniejszonej wersji 18-dołkowego pola golfowego,
z nierówną powierzchnią, oczkami wodnymi, pagórkami i piaskiem. Jest odpowiedni dla wszystkich
grup wiekowych.
www.kamilka.sk/adventure-golf

jazda gąsienicowym
transporterem opancerzonym
w oszczadnicy
Każdy mały chłopiec marzy o tym, aby się stać
żołnierzem. Jeżeli macie w rodzinie zdetermino-
wanego młodzieńca lub chcecie spróbować, jak
to jest prowadzić 14-tonowego opancerzonego
potwora, wystarczy przyjechać do Oszczadnicy.
Z doświadczonym instruktorem przeżyjecie
pełną wrażeń przejażdżkę przez las, potoki i je-
żeli oczywiście nie będzie błota.

Pole Disc Golfowe Makov
Pierwsze downhill pole disc golfa na Kysucach
w Makowie. Od wiosny do późnej jesieni do dys-
pozycji zainteresowanych jest jedno z pierw-
szych na Słowacji pole do disc golfa. Na
stromym zboczu znajdziecie 9 dołków na 5
koszy. Piękny plac zabaw, który warto wypró-
bować. Plac zabaw zapewniła firma Ski Apar-
tmány Makov. Na recepcji domu z aparta-
mentami można sią zapisaś i pożyczyć Zamel-
dowanie odbywa się w recepcji kamienicy, gdzie
można również wypożyczyć potrzebny sprzęt.

Športcentrum oszczadnica
Zimne i letnie centrum sportowe. W zimie działa jako Centrum Narciarskie, w lecie jako Centrum
Rozrywki dla dzieci.
www.sportcentrum.gajuz.sk

Wypożyczalnie rowerów
Wypożyczalnia rowerów w Pensjonacie Alpinka w Oszczadnicy – www.alpinka.sk
Wypożyczalnia rowerów górskich Snowparadise Oszczadnica – www.snowparadise.sk
Wypożyczalnia rowerów elektrycznych w Hotelu Husárik – www.hotelhusarik.sk
Wypożyczalnia rowerów i elektrycznych w KostraBike w Czadcy – www.kostrabike.sk
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Do jeziora Ťatliaka
Jeśli macie ochotę na łatwą wędrówkę po
Orawie, na pewno świetną propozycją dla
Waszej rodziny będzie spacer nad jezioro
Ťatliaka. Punktem wyjścia jest skrzyżowa-
nie dróg Šindľovec na początku Roháčskej
doliny (Doliny Rohackiej) w pobliżu ośrodka
narciarskiego Roháče-Spálená w Zubercu
(Zuberzcu). Cała trasa prowadzi drogą as-
faltową wzdłuż ścieżki dydaktycznej i do je-
ziora można dotrzeć w około 1:30 godz.
Nad jeziorem znajduje się Ťatliakova chata
(Schronisko Ťatliaka), gdzie można coś
przekąsić. Ścieżka dydaktyczna prowadzi
dalej na Roháčské plesy (Rohackie Stawy),
czas dotarcia ok. 2 godziny ze schroniska.
www.visitorava.sk

Ścieżka dydaktyczna 
Dolina juráňova 
Na Orawie dobrze, na Orawie zdrowo! Z pew-
nością można tak powiedzieć podczas spaceru
Doliną Juraniową. Jest to łatwa i bardzo przy-
jemna trasa, na której znajduje się również kilka
mniejszych wodospadów, są łańcuchy, kładki i
schody. Przejście całej trasy po ścieżce dydak-
tycznej zajmie około 3 godzin. Ścieżka dydak-
tyczna zaczyna się w Orawicach przy kąpielisku
termalnym, na którym można odpocząć po ro-
dzinnej wycieczce. 
www.naucnechodniky.eu

Gajówka Hviezdoslava
Znajduje się na łonie pięknej przyrody w najbar-
dziej wysuniętej na północ miejscowości Słowa-
cji – w miejscowości Oravská Polhora (Orawska
Pąłgóra). Z tego sielankowego miejsca czerpali
inspirację najwybitniejsi słowaccy pisarze P. O.
Hviezdoslav i Milo Urban. Obecnie znajduje się
tam wystawa związana z dziełem Hviezdoslava
Żona gajowego oraz wystawa poświęcona Milo
Urbanowi. Ścieżka turystyczna prowadzi do ga-
jówki aleją Hviezdoslavovą lub można się tam
dostać ścieżką dydaktyczną, która prowadzi
dalej przez gajówkę aż na szczyt Babiej Góry.
Nie omińcie pierwszego przystanku ścieżki dy-
daktycznej, na którym znajduje się torfowisko
Slaná voda (Słowa Woda). Nawet jeśli torfowi-
sko jest mokre, Wasze stopy pozostaną suche.
Prowadzi przez nią drewniana kładka, skąd
wraz z dziećmi możecie obserwować mchy i
inne rzadkie gatunki roślin występujące w tym
środowisku.
www.oravskemuzeum.sk

orava
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jaskinia Brestovská
Pierwsza dostępna jaskinia na Orawie znajduje
się w pobliżu Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu
(Zuberzcu). Jest to podziemna część rozległego
systemu hydrologicznego. U jego dna jest rzeka
z czynnym ciekiem wodnym z siedmioma syfo-
nami. Wyjątkowość jaskini polega na tym, że w
środku nie ma światła, więc obowiązkowym
wyposażeniem jest hełm ze światłem – który za-
pewniany jest w jaskini. Wstęp jest pozwolony
osobom w wieku powyżej 6 lat.
www.ssj.sk
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Muzeum Wsu orawskiej 
w Zuberci (Zuberzcu)
Należy do najpiękniejszych skansenów na Sło-
wacji i to tutaj można dowiedzieć się, jak żyli lu-
dzie na Orawie w przeszłości. Są tu domy
dokumentujące życie rolników, rzemieślników i
pasterzy na Orawie. Cały skansen jest położony
w przepięknej przyrodzie Tatr Zachodnich i tętni
życiem, dzięki żyjącym w nim zwierzętom. Re-
gularnie odbywają się imprezy tematyczne, jar-
marki i występy folklorystyczne.
www.muzeum.zuberec.sk

orava

poznajemy przyrodę 

Ścieżka dydaktyczna Przemiany Lasu w miejscowości Klin
Ścieżka dydaktyczna o długości 9 km prowadzi przez piękną przyrodę miejscowości Klin. Tutaj do-
wiecie się o przemianach lasu orawskiego i pokonacie ją w czasie 3 godzin. Czy nazwa tej wsi brzmi
znajomo? W Zakamiennym Kline znajduje się wyjątkowy posąg Chrystusa o wysokości 9,5 m, który
jest kopią słynnego pomnika brazylijskiego w Rio de Janeiro i  Chrystus spogląda na Zaporę
Orawską, okoliczne wzgórza, a nawet polskie Tatry.
www.naucnechodniky.eu

Leśna ścieżka 
dydaktyczna oravská Lesná
(orawska Leśna)
Trasa znajduje się w Orawskiej Magurze i za-
czyna się w miejscowości Oravská Lesná
(Orawska Leśna). Znajdziecie tu miejsca do wy-
dpoczynku z ławkami, rzeźbami w drewnie, śla-
dami kolejki leśnej, Izbę Leśniczego, modelowe
mrowisko, oborę z dzikami, i nie tylko. Okrężna
trasa ścieżki dydaktycznej trwa około 2 godzin.  
www.lesy.sk

Wieża widokowa 
Zákamenné
Nad miejscowością Zákamenne wznosi się im-
ponująca drewniana wieża widokowa. Jej loka-
lizacja została starannie dobrana w taki sposób,
aby zapewnić najpiękniejsze widoki okolicę.
Widaś z niej górnomorawskie szczyty Babiej
Góry z Pilskiem, Orawską Magurę i Tatry Za-
chodnie.Do wieży widokowej prowadzi droga
przez wieeś, obok Kalwarii.
www.zakamenne.sk
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orawska Kolejka Leśna
Zabierzcie dzieci na wyjątkową przejażdżkę pociągiem. Kolejka służyła kiedyś do zwożenie drewna
z okolicznych lasów, a obecnie służy do wycieczek krajoznawczych. Pociąg pokonuje trasę o dłu-
gości 3 km w ciągu około 15-20 minut. Można tu zrobi sobie przerwę, podczas której można wejść
na wieżę widokową przy dworcu i rozejrzeć się po pięknej panoramie orawskiej przyrody. Cała
trasa, razem z pobytem na stacji Sedlo Beskyd, trwa około 1:10 godz. 
www.oravskemuzeum.sk

Stacja ratunkowa Zázrivá, ścieżka dydaktyczna 
i eko-ogród
Stacja ratunkowa Zázrivá to miejsce, które służy na ratunek rannych, słabych lub inaczej nie-
dysponowanych zwierząt, głównie ptaków, z całego obszaru Słowacji. Oprócz podstawowej
funkcji ratowania zwierząt pełni również funkcję eko-centrum, miejsca, w którym odwiedzający
mają okazję dowiedzieć się wiele informacji o ratownictwie zwierząt, ale także o ochronie przy-
rody w ogóle. Jeśli jesteście zainteresowany wizytą, musicie się wcześniej zarejestrować. Jest
też ścieżka dydaktyczna o długości 2 km z tablicami informacyjnymi, m. in. o florze i faunie re-
gionu lub o Parku Narodowym Mała Fatra. Na terenie Eko-grodu można zobaczyć różnorodne
gatunki roślin, roślin drzewiastych, staw, budki dla ptaków, poidła oraz miejsca dla owadów i
gadów.
www.zachranazvierat.sk

poznajemy krainę
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Zamek orawski
Jest to jedna z największych atrakcji turystycz-
nych północnej Słowacji. Nazywany „orlim
gniazdem”, ponieważ jest zbudowany wysoko
na skale nad rzeką Orawą w Orawskim Pod-

zamku. Jest również popularny wśród dzieci ze
względu na nocne pokazy ze strachami i różne
przedstawienia teatralne. Kręcono tu bajki „Król
droździa broda”, „Księżniczka i żebrak”, „Miłość
na włosku”, „Sokolnik Tomasz“ oraz pierwsza fil-
mowa adaptacja opowieści o wampirze Draculi
Nosferatu. W związku z tym działaniem udo-
stępniona jest także wystawa Mediateka, która
przedstawia filmy i bajki nakręcone na Zamku
Orawskim. Po zwiedzaniu zamku można też
udać się do Muzeum Powozów Szlacheckich i
Sań lub do średniowiecznej Wioski Sokolników
w Orawskim Podzamku.  
www.oravskemuzeum.sk
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Spływy po rzece orawa
Chcecie z rodziną przeżyć przygodę i odrobinę
adrenaliny? W takim razie spróbujcie raftingu po
rzece Orawie. Rafting jest również odpowiedni
dla rodzin z dziećmi. Można pływać bez instruk-
tora, ale także z nim. Rzeka Orawa jest że-
glowna od Tvrdošína (Twardoszyna) do zbiegu
rzek Orawy i Wagu w miejscowości Kraľovany.
Początek spływu możliwy jest z kilku miejsc.
Statki i sprzęt są odbierane ze stoczni w Dolnym
Kubinie. Spływ trwa około 3-4 godzin. Jest na co
sią cieszyć.
www.oravasplav.sk

Bajkowa Wioska 
w Pensjonacie Koliba
v Dolnom Kubíne
Czy pamiętacie czasy starych baśni. „Gdzie było,
tam było lub za siedmioma górami, za sied-
mioma lasami...”. Dla wszystkim, którym te
słowa coś mówią, ale także dla tych, którzy wy-
rosli już z książek dla dzieci, mamy Bajkową
Wioskę. Oferuje noclegi w oddzielnych budyn-
kach – domkach inspirowanych baśniami.
Wasze dzieci staną się częścią swoich ulubio-
nych bajek, chociaż na chwilę.
www.penzionkoliba.sk

Tratwy flisackie na rzece orava
Dożyczcie dzieciom wrażeń korzystając z przejażdżki nietradycyjnym środkiem transportu w at-
rakcyjnej okolicy z widokami na Oravský hrad (Zamek Orawski). Spływ rozpoczyna się w małej wsi
Horná Lehota a dotarcie do celu w miejscowości Oravský Podzámok trwa około 1 godziny. Podczas
spływu dowiecie się także o historii flisactwa na Orawie. 
www.plte-orava.sk

ZaBaWa
SKI Park Kubínska hoľa
Na Kubínská hola na pewno nie będziecie się
nudzić. Oprócz terenowych hulajnóg i Parku Li-
nowego Tarzánia, zapiera dech w piersiach ko-
lejka linowa ZIPLINE, najdłuższa i najnowo-
cześniejsza w Europie Środkowo-Wschodniej o
długości 1234 m. ZIPLINE umożliwia jazdę w
tandemie, więc dziecko może jechać z rodzicem.
Mniej odważni mogą wjechać kolejką linową na
szczyt Kubínskiej holi i zejść do dolnej stacji po
ścieżce dydaktycznej. Na trasie jest też jezioro,
na którym ludzie chętnie pływają łódką.
www.kubinska.sk

SKI Zábava Hruštín
Ośrodek górski znajduje się po północnej stronie
Magury Orawskiej, za miejscowością Hruštín
(Hrusztyn). W pięknym otoczeniu możecie wy-
brać się na wycieczkę po okolicy, pojeździć na
rowerze, posiedzieć przy kominku i usmażyć bo-
czek lub popływać w basenie. Dominantą
ośrodka jest zespół domów z bali oraz główna
Koliba koło Kuby, tzw „wioska drewniana” i jest
też ciekawy plac zabaw. Od schroniska na
szczyt Vasiľovskej holi prowadzi edukacyjna
ścieżka turystyczna, która oprócz przyjemnego
spaceru oferuje również informacje o faunie, flo-
rze i siedliskach tego obszaru. Oprócz NCH pro-
wadzi stąd popularna trasa do jeziora
Puchmajer (2 godziny) i na szczyt Kubínskiej holi
(2 godziny).  
www.skizabava.sk
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SZAŁASY, RANCZA, BACÓWKI, FARMY

zaBaWa zaBaWa 
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Ranczo – Ranč u edyho
Spróbujcie jazdy konnej.
www.rancuedyho.sk

Gospodarstwo wiejskie ze
zwierzętami w miejscowości
Zázrivá
Pensjonat Agroturystyka położony jest 3 km od
centrum miejscowości. Można w nim zobaczyć
prosiaki, króliki, kotki, można pojeździć na koniu.
Bardziej wprawieni jeźdźcy mogą wyprawić się
na przejażdżkę po okolicznej przyrodzie. 
www.penzionagroturistika.sk

Bacówka – Salaš Zázrivá
SyReX
Przejeżdżając lub będąc w okolicy zatrzymajcie
się w bacówce Salaš Zázrivá, dożyczcie sobie
tradycyjnego obiadu słowackiego, przekonajcie
się na własne oczy, jak wygląda wyrób sera i in-
nych produktów domowych oferowanych do
sprzedaży na miejscu. Możecie także wraz z
dziećmi zobaczyć z bliska zwierzęta hodowane
naprzeciwko bacówki.
www.salas.syrex.sk

Resort Hotelowy 
oravský háj
Ośrodek położony jest pośród dziewiczej przy-
rody Orawy i oferuje możliwości rozrywki dla
najmłodszych. Jest kącik dla dzieci, sala zabaw,
drabinki, trampolina, plac zabaw, wypożyczal-
nia rowerów i wypożyczalnia skuterów. Jest też
farma i ranczo z końmi. W upalne dni można z
rodziną ochłodzić się w odkrytym basenie, a
wieczorami zrelaksować się w strefie wellness
z krytym basenem.   
www.oravskyhaj.sk

KInDeRLanD  
w námestove (namiestowie)
Centrum dla dzieci podzielone jest na 5 stref,
które oferują różne zajęcia i zabawy. Strefa roz-
rywki, strefa skoków, 3D, kino 5D, strefa gier,
strefa aqua. Oprócz atrakcji dla dzieci i doro-
słych są tu oferowane różnorodne usługi restau-
racyjne (kawiarnia, cukiernia).  
www.kinderlandno.sk

Rejsy statkiem po jeziorze zaporowym oravská priehrada
Rejs przygodowy statkiem dla dzieci i dorosłych. Rejs po Jeziorze Orawskim połączony jest ze zwie-
dzaniem wyspy Slanický ostrov umenia – zwanej Wyspą Sztuki. Podczas rejsu po Jeziorze Oraw-
skim można podziwiać wspaniałe widoki okolicznych gór i przyrody.
www.lodslanica.sk

aquaRelax 
Dolný Kubín
Jeśli chcecie połączyć wypoczynek z roz-
rywką, odwiedźcie nowoczesny Park
Wodny z piramidową architekturą w Dol-
nym Kubinie. Jego dominantą jest Wodny
Świat z ofertą różnego rodzaju wodnych
atrakcji. W sezonie letnim odwiedzający
Park Wodny mają do dyspozycji również
strefę zewnętrzną. Na trawiastym terenie
znajduje się basen dla dzieci, boiska i wy-
pożyczalnię sprzętu sportowego, atrakcje
dmuchane, ścianka wspinaczkowa, park li-
nowy, plac zabaw dla dzieci, samochodziki
na pedały, taras słoneczny z leżakami i bu-
fetem z przekąskami. W areale znajduje się
również Świat Saun.
www.aquakubin.eu

jazda czołgiem w Podbielu 
Dzieciom nie zaszkodzi odrobina adrenaliny.
Możecie cieszyć się jazdą BVP (bojowym pojaz-
dem gąsienicowym dla piechoty) w trudnym i
nierównym terenie. Miłośnicy pojazdów wojsko-
wych, oraz także ci, którzy chcą spróbować nie-
konwencjonalnej jazdy niekonwencjonalnym
pojazdem, znajdą coś dla siebie. Teren znajduje
się w pobliżu wsi Podbiel w kierunku Zuberzca. 
Kontakt: 0904 443 662

Funny Park w orawskiej
Leśnej
Park rozrywki na łonie natury. Leży wśród koron
drzew w Orawskiej Leśnej. Park Rozrywki jeste
pełen adrenaliny i przeszkód sportowych, które
sprawdzają odwagę i siłę dzieci, jednoczą ro-
dzinę, wywołują uśmiech na twarzy i sprawiają,
że zwykły dzień staje się niezwykły.
www.funnypark.sk

aquapark Meander 
oravice
Zabawa i relaks dla całej rodziny czeka na Was
w górskiej miejscowości Oravice koło Zubereca,
gdzie znajduje się park wodny z wieloma atrak-
cjami. Baseny z grzybami, basen z falami mor-
skimi, zjeżdżalnia i kącik dla dzieci. Z odkrytego
basenu można korzystać także zimą, ponieważ
woda ma 28-38 ° C.
www.meanderoravice.sk

adventure Golf, 
jánošíkov dvor/Zázrivá
Zabawa dla całej rodziny w pięknym otoczeniu
przyrody Zázrivej.
www.janosikovdvor.sk
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Ścieżka edukacyjna Znana-nIeZnana Čutkovská dolina 
Čutkovská dolina koło Ružomberka jest świetnym miejscem do odpoczynku i relaksu w przyrodzie,
uczęszczanym głównie przez rodziny z dziećmi ze względu na park zabaw dla dzieci Obrovo. 
W malowniczej dolinie znajduje się także ścieżka edukacyjna o nazwie Znana i nieznana Čutkovská
dolina. Jej długość wynosi 6,6 km. Najciekawszą atrakcją jest wodospad o wysokości aż 24 m oraz
wąski kanion o długości 64 m. Pierwsze 4 km trasy to droga asfaltowa. W parku zabaw Obrovo
jest wypożyczalnia rowerów, elektrycznych rowerów i hulajnog.
www.liptovactive.sk

Szlaki turystyczne do
schroniska Žiarska chata
Piesze wycieczki do schroniska Žiarska chata są
nizwykle atrakcyjne dla rodzin z dziećmi, czy też
dla mniej zaawansowanych turystów. Jest to
schronisko wysokogórskie położone w Tatrach
Zachodnich – w środkowej części Žiarskej doliny.
Trasa ta, niebieski szlak turystyczny, to droga as-
faltowa. Przejście po niej zajmuje około 2 godzin.
Istnieje także możliwość skręcenia na stary szlak
turystyczny wiodący przez las. Przyjemne
płynne podchodzenie doliną, po lekko pochyłym
szlaku urozmaica leżąca przy szlaku jaskinia
Medvedia štôlňa (Niedźwiedzia sztolnia), która
zaciekawi zwłaszcza dzieci. Po wytchnieniu i po-
siłku w schronisku jedną z możliwości powrotu
do Ústia doliny jest zjazd na hulajnogach.  
www.kolobezky.eu www.ziarskachata.com

poznajemy przyrodę 
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PoZnajeMy PRZyRoDę
Młyny wodne oblazy
Kvačianska dolina
Kvačianska dolina wraz z doliną o nazwie Pro-
siecka zalicza się do najpiękniejszych dolin Sło-
wacji. W Kvačianskej dolinie, w górnym odcinku
nazywanym Oblazy, znajdują się młyny wodne
– stanowią one jeden z ostatnich zachowanych
tego rodzaju zabytków. Młyny są jednym z ele-
mentów edukacyjnej Prosiecką i Kvačianską do-
liną. Łatwą przechadzkę turystyczną do tego
uroczego miejsca można rozpocząć w miejsco-
wości Kvačany. Przy wejściu do doliny jest par-
king i bufet. Przejście do młynów czerwonym
turystycznym szlakiem trwa około 1 godziny.
Szlak wiedzie malowniczą leśną okolicą oferując
miejsca, gdzie warto na chwilę przystanąć, na
przykład wytwór skalny Jánošíkova hlava
(Głowa Janosika), punkty widokowe czy też roz-
widlenie do pobliskiego wodospadu Ráztocký
vodopád. Krótsza opcja trasy prowadzi z miejs-
cowości Veľké Borové i jej przejście trwa około
30 min.
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Ścieżka edukacyjna Historia wody w Demänovskej doline
Punktem wyjścia jest Hotel (ATC) Bystrina, ścieżka wiedzie wzdłuż rzeki, mija odgałęzienie drogi
do Demänovskej ľadovej jaskyni (Demianowskiej Jaskini Lodowej), dalej prowadzi koło źródła w
miejscu Studená diera (Zimna dziura), ścieżka kończy się przy odgałęzieniu drogi do Demänovskej
jaskyni slobody (Demianowskiej Jaskini Wolności). Trasę o długości 4 km można pokonać w ciągu
około 1,5 godziny. Jedna trzecia trasy z początku wiedzie po głównej drodze, reszta ma charakter
szlaku turystycznego. W obrębie ścieżki edukacyjnej oprócz paneli informacyjnych o żywiole wod-
nym osadzono ławeczki oraz elementy dekoracyjne v formie kreacji naturalno-artystycznych na-
wiązujących do opowieści o smoku, który ponoć żył w tutejszych jaskiniach. 

Wrbicki Staw
Będąc w Demänovskej doline, nie należy pomi-
nąć stawu górskiego o nazwie Vrbické
pleso. Chodzi o jezioro lodowcowe a zarazem
największe jezioro naturalne w Niżnych Tatrach.
Leży na wysokości 1 113 m n.p. m. w górnej za-
chodniej części Demänovskej doliny. Wokół ca-
łego stawu prowadzi ścieżka, gdzie można w
ciszy wśród lasu odpocząć na ławeczkach, po-
zwolić dzieciom bawić się na placu zabaw i roz-
koszować się widokami na okoliczne grzbiety
Niżnych Tatr.  

Wodospad Luczański
W liptowskiej miejscowości uzdrowiskowej
Lúčky oddalonej 13 km od Ružomberka
znajduje się coś naprawdę unikalnego. Po
środku miejscowości wodospad. Z wysoko-
ści 12 m woda kaskadowo spływa po pod-
łożu trawertynowym do niewielkiego
jeziorka. Warto także odwiedzić sąsiednią
miejscowość Kalameny, w której znajduje
się źródło termalne z małym jeziorkiem z
ciepłą wodą. 

Dolina Tichá i Dolina 
Kôprová 
Punktem wyjścia lekkiej przechadzki lub prze-
jażdżki na rowerze po tych niezwykle urokliwych
dolinach jest wieś Pribylina - część Podbanské.
Koło Grand hotelu Permon można wypożyczyć
rowery i e-rowery. Ulubiona trasa turystów wie-
dzie bezpośrednio z Podbańskiego przez Dolinę
Koprową do Pośredniej Niewcyrskiej Siklavy -
Kmeťov vodopád (8 km). Jest to najwyższy tat-
rzański wodospad. Przez obie doliny prowadzi
droga asfaltowa o minimalnym nachyleniu służy
jednocześnie jako trasa rowerowa. 

liptov

Hrabovská dolina  
Hrabovská dolina to idealne miejsce do rodzinnego wypoczynku i aktywnego urlopu. Oferuje wszyst-
kim mnóstwo różnych zajęć i zabawy w przyrodzie. Znajduje się tu mały zbiornik wodny, po którym
można popływać z rodziną na łódce albo obejść go wokół po ścieżce edukacyjnej podziwiając ma-
lowniczą scenerię. Rodzinom z małymi dziećmi polecamy pieszą wycieczkę łatwym szlakiem Med-
vedia cesta (Droga niedźwiedzia) – ścieżka edukacyjna wiodąca uroczym lasem, gdzie oprócz tablic
informacyjnych są osadzone fototapety, znajduje się niedźwiedzi bunkier i niedźwiedzia łaźnia. Szlak
o długości 3,5 km zaczyna się w Hrabovskej doline przy zaporze i kończy się w miejscu nazywanym
Pod Sidorovom koło Mini Farmy.  Jeżeli dzieci zapragną większej porcji adrenaliny, mają w dolinie do
dyspozycji zajęcia dostarczające wrażeń: Zipline, Aquazorbing, Aquaskipping i park linowy Tarzánia.

Liptovský hrad 
(Zamek Liptowski)
Do Zamku Liptowskiego prowadzi ścieżka edu-
kacyjna z miejscowości Kalameny. Wieś jest
znana z jeziorka z termalną wodą. Długość
ścieżki wynosi 3,5 km, jej początek mieści się w
miejscowości przy wspomnianym już jeziorku.
Jest to trasa nieco trudniejsza, gdyż u jej schyłku
jest stromsze podejście oraz metalowa drabina
o długości około 7m. Przejście szlakiem do naj-
wyżej położonego zamku na Słowacji trwa w
przybliżeniu 1,5 godziny. Na terenie zamku zlo-
kalizowano ekspozyję archeologiczną pod
gołym niebem i udostępniono do zwiedzania
szczątki architektury odkryte w ramach badań
archeologicznych. Latem tu można rozpalić
ognisko i upiec kiełbaski w przyrodzie.

poznajemy przyrodę poznajemy przyrodę 
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w ośrodku narciarskim 
jasná niżne Tatry
Ścieżka edukacyjna Promenáda Lutonského
prezentuje historię ruchu turystycznego i
ośrodka narciarskiego oraz człowieka entuz-
jastę Alojza Lutonskiego, który przysłużył się do
wybudowania pierwszej kolejki linowej i połą-
czenia między stokami północnym i południo-
wym szczytu Chopok. Ścieżka jest jednocześnie
szlakiem łączącym miejsca chata Bjorson – sta-
cja końcowa kolejki Biela púť. Jest to przyjemny
półgodzinny spacer, zwłaszcza latem. 
www.jasna.sk

Rojkovská trawertynowa
kopa
Jej nazwa ludowa brzmi Zlá voda (Zła woda).
Jest to rzadki utwór geomorfologiczny z krate-
rem – źródło wody mineralnej w kształcie okrąg-
łego jeziorka szczytowego. Krater ma średnię
około 10m i głównie latem służy amatorom ką-
pieli. Woda mineralna nie jest zbyt ciepła lecz
wpływa korzystnie przy schorzeniach stawów i
skóry. Jeziorko leży na skraju Rojkova – części
miejscowości Stankovany, około 100m od głów-
nej drogi. 

Brankovský vodopád (Wodospad Brankowski)
Punktem wyjścia do najwyższego wodospadu w Niżnych Tatrach jest wieś Podsuchá leżąca
przy głównej trasie Ružomerok-Donovaly. Zielony szlak doprowadzi idących nim turystów po
niespełna godzinie do ciemnej dolinki, gdzie znajduje się wodospad o wysokości 55 m. W mie-
siącach letnich miejsce to użycza przyjemnej ochłody. Ilość wody przepływającej wodospadem
zależy od ilości opadów, a więc także od pory roku. Zimą wodospad przeistacza się w czarującą
lodową kurtynę pełną sopli i innych form lodowych.

Lesopark (Park Leśny) Háj-nicovô
Na północnym obrzeżu miasta Liptovský Mikuláš leży obszar popularny i uczęszczany ze względu
na piękną przyrodę, malownicze widoki, mnóstwo możliwości do uprawiania sportu i historię zwią-
zaną z wojskiem. Dominantę obszaru stanowi pomnik i cmentarz wojskowy. Do interesujących miejsc
i terenów w parku Háj-Nicovô należy ścieżka edukacyjna dokumentująca walkę o Liptovský Mikuláš
podczas II wojny światowe, ścieżka edukacyjna z placem zabaw dla dzieci ukierunkowana na
ochronę przyrody i ciekawostki przyrodnicze na tym obszarze, Kyslíkové trasy – tzw. tlenowe trasy
biegowe oraz regionalna trasa rowerowa biegnąca z Liptovského Mikuláša do Žiarskej doliny.
www.mikulas.sk
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Demianowska jaskinia
Lodowa
Jaskinia, znana już w średniowieczu, jest drugą
co do wielkości jaskinią tego rodzaju w Słowacji.
Do wejścia do jaskini można dotrzeć z parkingu
ścieżką wiodącą serpentynami albo ścieżką
edukacyjną. Przestrzeń jaskini położona na
czterech poziomach ma długość prawie 2,5 km.
Do zwiedzania jest udostępionych 850 m kory-
tarzy, zwiedzanie trwa 45 min. W jaskini żyje
dziesięć gatunków nietoperzy. Urzekająco wy-
gląda przede wszystkim spodná część jaskini z
lodowymi naciekami i wodospadami.
www.ssj.sk

Demianowska jaskinia
Wolności
Zejdźcie do podziemia i pozwólcie, by urzekła
Was przepiękna różnokolorowa szata naciekowa
jaskini. Jaskinia wchodzi w skład rozległego po-
dziemnego sytemu krasowego w Demianowskiej
dolinie u podnóża Niżnych Tatr. Szata naciekowa
jest na tyle wyjątkowa, że jaskinię zalicza się do
najpiękniejszych w Europie i jest ona najliczniej
odwiedzaną jaskinią w Słowacji. Przez cały rok
w jaskini panuje stosunkowo stała temperatura
od 6,1 do 7,0 °C. Podczas zwiedzania należy
przejść około 900 schodów.
www.ssj.sk

jaskinia Staniszowska
Jedyna jaskinia na Liptowie, która jest dostępna
do zwiedzania przez cały rok, jest zlokalizowana
w miejscowości Liptovský Ján. Należy do naj-
starszych znanych jaskiń na Liptowie i na Sło-
wacji. Odkrywanie magicznego podziemnego
świata wspólnie z przewodnikami-speleologami
dostarcza niezapomnianych wrażeń.
www.stanisovska.sk

jaskinia Ważecka
Jaskinia jest jedną z najbardziej znanych na Sło-
wacji, do czego przyczynia się bogactwo form
naciekowych, godne uwagi odkrycia kości nie-
dźwiedzi jaskiniowych a także obecność cennej
fauny jaskiniowej. Jaskinia leży w obszarze wsi
Važec, odległej 35 km od miasta Liptovský Mi-
kuláša. W jaskini panuje temperatura od 6,5 °C
do 7,1 °C a zwiedzanie trwa około 25 min.
www.ssj.sk



106

107

108

liptov

poznajemy krainę

PoZnajeMy KRaInę 
Zabytek UneSCo 
Vlkolínec
Osada wpisana w roku 1993 na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO przeniesie zwiedza-
jących do dawnej historii naszych przodków.
Pierwsza wzmianka pisemna o wsi pochodzi z
roku 1376, pierwotnie była to osada drwali, pa-
sterzy i rolników. Typowe dla osady są domy
drewniane, różnokolorowo pomalowane a co naj-
ciekawsze wiele z nich jest stale zamieszkałych,
co czyni z niej żywą ekspozycję wsi słowackiej
typu górskiego położoną w pierwotnym miejscu
powstania. Do tego zabytku prowadzi ścieżka
edukacyjna z Ružomberka, z jego dzielnicy Biely
Potok. Jej przejście trwa około jednej godziny.
Możliwy jest także dostęp samochodem. Warto
także wejść na miejsce widokowe na wzgórzu Si-
dorovo, z którego roztacza się piękna panorama.
www.vlkolinec.sk

Muzeum Wsi Liptowskiej
w Pribyline 
Czy chcielibyście wraz ze swoją rodziną znaleźć
się w średniowiecznej siedzibie mającej przywi-
leje i prawa małego miasteczka? W takim razie
polecamy odwiedzenie najmłodszego muzeum
pod gołym niebem w Słowacji, którego obiekty
składają się na unikalną ekspozycję środowiska
historycznego i kulturalnego dawnego Liptowa.
W skansenie nie należy ominąć jednej z najstar-
szych zachowanych siedzib szlacheckich na Lip-
towie, ekspozycji zabytkowej Považskej kolejki
leśnej czy szkoły rzemiosł ludowych. W letnim
sezonie turystycznym w szkole odbywają się
prezentacje ludowych technik rzemieślniczych,
liptowskich obyczajów i obrzędów ludowych.
Skansen posiada także własną ekspozycję zoo-
logiczną ukierunkowaną na hodowlę zwierząt
domowych i drobiu. Atrakcją skansenu jest ho-
dowla koni huculskich i możliwość jazdy konnej
dla zwiedzających. 
www.liptovskemuzeum.sk

Skansen archeologiczny Havránok
Interesujące muzem archeologiczne w przyrodzie zlokalizowane nad jeziorem zaporowym Liptovská
Mara. To magiczne miejsce jest dowodem tego, że na tym obszarze żyli w przeszłości Celtowie. Na
podstawie odkryć archeologicznych stwierdzono, że w tym miejscu w odległej przeszłości rozkła-
dało się kilka osad rzemieślniczo-rolniczych. Dla zwiedzających udostępniono zrekonstruowane
obiekty mieszkalne, fortyfikacyjne i kultowe z epoki żelaza okresu lateńskiego, z późnego okresu
wpływów rzymskich i ze średniowiecza.
www.liptovskemuzeum.sk



110109

111

112

113

ZaBaWa
Tatralandia Przygoda 
i zabawa
Odkryjcie miejsce pełne przygód i zabawy, z
otwartym przez cały rok tropicznym rajem Tro-
pical Paradise, z wyjątkowym kompleksem do
surfingu, światem miniatur, ZOOKONTAKT-em-
Tatralandia i kompleksem noclegowym. W se-
zonie letnim możliwości wyżycia się dla małych
i dużych w 14 basenach z morską wodą, z prze-
zroczystą wodą termalną (10 basenów w zimie)
i na 26 zjeżdżalniach i ślizgach wodnych (6 zjeż-
dżalni zimą).
W pobliżu aquaparku, w Liptov Arena Tatralan-
dia znajduje się Bricklandia – wystawa z kloc-
ków Lego. Można tu podziwiać ruchome kolejki
i karuzele, poznać historię różnych bohaterów i
zabawić się w poszukiwaczy.
www.tatralandia.sk

liptov

poznajemy krainę

Muzeum ochrony Przyrody
i jaskiniarstwa
Zapraszamy na zapoznanie się ze światem
przyrody, począwszy od podziemia stopniowo
aż po wysokie góry, w najnowocześniejszym
swego rodzaju muzeum w Słowacji. Podczas
zwiedzania interaktywnego można zajrzeć do
barłogu niedźwiedzia, posłuchać dźwięków
przyrody i głosów zwierząt albo spróbować
czołgania się w jaskini. Zwiedzanie kończy się w
wieży widokowej, z  której widać dominanty
miasta Liptovský Mikuláš.
www.smopaj.sk

Mincovníčkovo 
(Monetkowo) – Podziemie
pod wieżami
W Podziemiu pod wieżami w miejscowości Lip-
tovský Ján można doświadczyć przygody zwią-
zanej z powstawaniem monet. Od samego ich
zarania w ziemskiej głębi aż po ich narodzenie.
W Monetkowie poznaje się dotyk metalu z
ogniem i wodą, schodzi się do wnętrza ziemi z
rudą złotonośną i na zakończenie każdy może
sam wybić prawdziwą monetę nadając jej nowe
życie w precyzyjnych rękach kolekcjonerów.
www.podvezami.sk

arboretum w miasteczku Liptovský Hrádok
Miasteczko jest znane głównie z zamku i dworu szlacheckiego, ale znajduje się tu także będąca
pod ochroną aleja lipowa i Hrádocké arborétum (Arboretum w Gródku). Arboretum pełni rolę mu-
zeum przyrodniczego starając się ratować ginące i rzadkie gatunki drzew. Na jego obszarze wy-
budowano ścieżki i ławeczki. Znajduje się tu około 720 jednostek taksonomicznych drzew (160
iglastych, 560 liściastych).
www.visitliptov.sk

ogród przy galerii 
w mieście Liptovský 
Mikuláš
Ogród przygaleryjny to park w centrum miasta,
który jest na tyle duży, że miejski ruch w nim
znika. W parku mieści się regionalna Galeria P.
Michala Bohúňa, rosną drzewa owocowe i ig-
laste, są miejsca zabaw dla dzieci. Super
miejsce przy każdej pogodzie!
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Kemping Villa Betula 
Wśród przepięknej liptowskiej przyrody w pobliżu jeziora Liptovská Mara, 11 km od miasta Liptov-
ský Mikuláš znajduje się prawdziwe królestwo dzieci. Największe boisko i hala zabaw dla dzieci
Babyland na Liptowie wchodząca w skład obszaru Kempingu Villa Betula. Dzieci tu zażyją zabawy
przy atrakcjach adrenalinowych, sportowych i rozrywkowych. Nie brak tu ani farmy zwierząt i ran-
czo dla koni. Przy sprzyjającej pogodzie cała rodzina może się ochłodzić w basenie naturalnym a
także wypróbować aquazobing.
www.villabetula.sk

Malinô Brdo ski & bike 
family park w lecie
Ośrodek leży w przyjemnym środowisku Hra-
bovskej doliny koło Ružomberka. W sezonie let-
nim kursuje kolejka linowa (8-osobowe
gondole), wywożąca turystów do ośrodka Ma-
linô Brdo. Okolica ośrodka oferuje wspaniałe
warunki do turystyki pieszej i rowerowej. Bez-
pośrednio z ośrodka można dotrzeć i zwiedzić
drewnianą osadę Vlkolínec (UNESCO), przejście
trwa około 45 minut. Dla starszych dzieci są do
dyspozycji hulajnogi i gokarty górskie.
www.bikepark.sk
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Park Wodny Bešeňová
W tym miejscu panuje harmonia dla ciała i duszy oraz zabawa dla wszystkich członków rodziny.
Można się wyżyć na zjeżdżalniach, popływać w basenie z burzliwymi falami i raftingiem. Znajduje
się tu także świat dzieci i zwierzyniec, gdzie przebywają młode zwierząt domowych i egzotycznych.
www.besenova.com

Zabawa nad jeziorem
Liptovská Mara
Atrakcje wodne na Liptowskiej Marze czekają
na Was w kempingu Mara Camping na plaży
Liptowskiego morza. W Mara Fun, wchodzą-
cego w skład kempingu, każdy znajdzie dla sie-
bie coś uszytego na miarę. Można tu jeździć na
skutrach, wypróbować wakeboardingu, narty
wodne albo nowość, jaką jest flyboarding, gdy
prąd wody unosi Was nad powierzchnią. Dla
mniej odważnych są do dyspozycji rowery
wodne, kajaki, lub paddleboard. Koledzy mogą
porównać swoje siły w aquazorbingu albo fut-
bolu bumper. Ci najmniejsi mają do dyspozycji
małe łódeczki. Całe rodziny mogą odbyć rejs wi-
dokowy statkiem w  Mara Campingu albo w
ośrodku sportowo-rekreacyjnym Marina Liptov.
Znajduje się tu także ośrodek sportów wodnych.
www.marafun.sk www.marinaliptov.sk



118

119 120

121

125

127126

123 124

122

zaBaWa 

Park MInI Słowacja 
Zapraszamy do odwiedzin wyjątkowego
parku miniatur wybranych słowackich zabyt-
ków kultury w skali 1:25. Obszar wystawy z
20 miniaturami leży w miejscowości Liptovský
Ján pod gołym niebem w przyjemnym środo-
wisku parku leśnego z ławeczkami. Wystawa
rozrasta się stopniowo o nowe modele.
www.minislovensko.sk

Rafting Ružomberok
Zabierzcie z sobą swoją rodzinę by delektować
się spokojnymi falami i magicznymi zakątkami
rzeki Váh. Rodzinna przygoda na Wagu, nie-
zwykłe widoki na okoliczny świat z bezpiecznej
łodzi raftingowej w asyście doświadczonego in-
struktora. Być może w Waszych dzieciach od-
kryjecie przyszłych wodniaków.
www.liptovactive.sk

Rybáreň na Háku
w Liptovskej Sielnici
Rybiarnia przyciąga uwagę już na pierwszy rzut
oka – stylowa drewniana budowla, plac zabaw
dla dzieci w kształcie łodzi i staw rybny z przej-
rzystą górską wodą pełną pstrągów. Dożyczcie
dzieciom nietradycyjnych wrażeń, pozwólcie im
złowić sobie rybkę. W rybiarni można też skosz-
tować ryby z grilla oraz domowe lemoniady. 
www.rybaren.sk

jasná nízke Tatry
Jasná Nízke Tatry to miejsce wyjątkowe z mnós-
twem nowoczesnych możliwości uprawiania
sportów dostępnych dla ogółu. Można tu jeździć
na e-bikach, górskich gokartach, do dyspozycji
są trampoliny, szlak Dračia cesta (Droga smoka)
na Chopok, który można przejść w towarzy-
stwie małego „smoka” Demiána.
www.jasna.sk

Gothal Liptovská osada
Wielofunkcyjny teren rekreacyjny, w którym się
nikt napewno nie będzie nudził. Oferuje zakwa-
terowanie i mnóstwo zajęć sportowych i rela-
ksacyjnych w przyległym Wodnym Świecie. Nie
brak ani placów zabaw dla dzieci i kącika dla
dzieci.
www.gothal.sk

Zvernica Brestová
(Zwierzyniec)
Muflony, daniele i jelenie. Te zwierzęta można
znaleźć w Zwierzyńcu w Závažnej Porube, ktora
leży w malowniczej dolinie niedaleko miasta
Liptovský Mikuláš. Możliwość parkowania koło
pensjonatu Penzión Zivka, stamtąd dojście 10
minut pieszo. Kto chce, może zwierzęta pogłas-
kać czy nakarmić (tylko owocami i warzywami). 
www.zavazna.sk
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FUn PaRK Žiarce 
w Pavčinej Lehote
Jeśli jesteście rodziną uwielbiającą adrenalinę,
to Wasz urlop na Liptowie nie może się obyć bez
wizyty górskiego toru bobslejowego w Demä-
novskej doline, w miejscowości Pavčina Lehota.
Ogólna długość trasy wynosi 1 km i jest to naj-
bardziej stromy tor w Słowacji. Po torze mogą
zjeżdżać samodzielnie dzieci w wieku od 7 lat,
młodsze dzieci w towarzystwie rodziców.
Oprócz toru bobslejowego dzieci mogą wypró-
bować także aquazorbing. Obok toru znajduje
się wieża widokowa, z której można podziwiać
piękny widok na jezioro zaporowe Liptovská
Mara, dolinę i Tatry Zachodnie.
www.ziarce.sk

Demänová rezort
Przy wejściu do Demänovskej doliny czeka
na Was wyjątkowe zakwaterowanie w re-
sorcie ekologicznym, w którego skład
wchodzi wielofunkcyjny plac zabaw dla
dzieci, restauracja i wellness. Tory prze-
szkód, huśtawki, boiska, zjeżdżalnie dla
dzieci umiejscowione bezpośrednio przy
restauracji. Dzieci mogą się też wyszaleć na
dużej trampolinie lub na nadmuchiwanom
zamku. Znajdziecie tu i zabawną atrakcję
Bumper Ball. 
W resorcie znajduje się FUNCENTER, który
oferuje ścianę do wspinaczki, bike park, sy-
mulator F1, strefę Jump, labirynt 3D, ale
także Namiot Party, w którym odkryjecie
mnóswto zabawy, jak np. Air hokej, futbol
stołowy czy automat do koszykówki. 
Wszystko to w przepięknej okolicy otoczo-
nej tatrzańskimi szczytami. Atmosferę
wzmacnia naturalnie stylizowane jeziorko,
wokół którego rozciąga się strefa Kids.
Idealne orzeźwienie po porządnym rozra-
bianiu.
www.demanovarezort.sk

Zabytkowy pociąg Korýtko
Zapraszamy do skorzystania z rzedkiej okazji do
przejażdżki pociągiem zabytkowym przez
miasto Ružomberok  z Dworca Główbego do
stacji Zápalkáreň (Zapałkarnia). Trasa ta istnieje
już 110 lat, łączyła kiedyś miasto Ružomberok z
uzdrowiskiem Kúpele Korytnica. Ze stacji Zápal-
káreň można pójść dalej pieszo lub pojechać na
rowerze i odwiedzić farmę Gejdák (1,4 km),
Vlkolínec (3,8 km), Minizoo pod Sidorovom 
(5 km), Malinô Brdo (6,5 km), Jazierce, Podsuchá,
Smrekovica, Liptovská Osada – Gothal, Koryt-
nica. Pociąg jest przystosowany do przewozu
rowerów, kursuje w lipcu i sierpniu.
www.visitliptov.sk

Maladinovo
Podczas wędrówek po Liptowie nie zapomnijcie
odwiedzić Resortu Maladinovo, który jest zloka-
lizowany w malowniczej okolicy między Tatra-
landią i Liptovską Marą. Oferuje zakwaterowanie,
oryginalne kąpiele piwne, usługi restauracji oraz
letni park dla dzieci. Dzieci tu mogą nakarmić
owieczki, wczuć się na chwilę w rolę bacy lub
pojeźduić na koniu. Na koniec pozwólcie dzie-
ciom, aby odnalazły wyjście ze słomianego labi-
ryntu i wypróbowały innych słomianych atrakcji. 
www.maladinovo.sk
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Galeria ILUSIa 
w mieście Liptovský Mikuláš
Chcielibyście przeczytać sobie gazetę na dachu
wieżowca, pogłaskać słonia, pospacerować
krainą lega albo zatelefonować na dnie basenu?
To wszystki i jeszcze więcej oferuje ILUSIA sta-
nowiąca fascynujący świat złudzeń optycznych,
które wywołują zwątpienie we własne zmysły.
www.ilusia.sk

outdoor park  
oBRoVo
W parku zabaw dla dzieci niedaleko Ru-
žomberka mogą się dzieci wyszaleć do
syta. Znajduje się tu wiele atrakcji rozryw-
kowych. W skład Obrova wchodzi kolejka
linowa ZIPLINE o długości 210 metrów wio-
dąca nad doliną Čutkovská dolina. Dolina
jest, jak stworzona do poznawania prze-
pięknej przyrody. Podczas wypraw tury-
stycznych można zaoszczędzić sił
korzystając z jazdy na hulajnogach elek-
trycznych, e-bikach i rowerach. Atrakcją,
której nie należy pominąć, jest Obrova cesta
(Droga olbrzyma) prowadząca przez las, w
którym olbrzym zostawił różne przedmioty.
Droga nakłada się na trasę rowerową łą-
czącą doliny Čutkovską i Hrabovską. Dłu-
gość trasy wynosi 4,4 km. Koniec trasy jest
w Hrabovskej doline, ktorá również oferuje
wiele atrakcji dla dzieci.
www.liptovactive.sk

Park Zabawy Liptoventure
Odwiedź Liptoventure i przeżyj prawdziwą przygodę. Park leży w pięknej przyrodzie liptowskiej w
pobliżu jeziora Liptovská Mara koło Tatralandii. Znajdź drogę do wyjścia z największego drewnia-
nego labiryntu w Słowacji, zażyj jazdy pojazdem off-road buggy albo wypróbuj jazdy na monster
trucku. Do dyspozycji są wózki buggy dla dzieci od 5 lat. Dla najmniejszych dzieci tu mamy zagadki
i gry do zabawy za darmo na cały dzień, plac zabaw i tasty shop z tarasem, gdzie są w ofercie wy-
jątkowe i smaczne łakocie od wafli z bąbelkami, przez naleśniki aż po choco-kebab.
www.liptoventure.com

Park Zabaw Liptov
Park zabaw znajduje się około 5 km od centrum
miasta Liptovský Mikuláš – w dzielnicy Vitáli-
šovce. Tu na Was czeka mnóstwo atrakcji roz-
rywkowych a także sportowo-adrenalinowych,
jak np. boisko do paintballu, trasy do jazdy qua-
dami, aquazorbing, labirynt, trawers, ściana do
wspinaczki, tor linowy dla dzieci. Żyją tu także
zwierzęta, z którymi dzieci się mogłą bawić.
Podczas, gdy dziećmi zajmie się personel parku,
dorośli mogą się zrelaksować przy łowieniu ryb
na wędke w stawie.
www.zabavnyparkliptov.sk

PARKI ZABAW DLA DZIECI
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Farma Východná
Bio-farma znajduje się w miejscowości Východná, oddalonej 30 km od miasta Liptovský Mikuláš.
Dzieci mogą tutaj obserwować na żywo, jak doji się mleko, mogą spotkać sią z krowami „dorosłymi”.
Mogą także odwiedzić „przedszkole” cieląt, mają możliwość pogłaskania nowonarodzonego cie-
laczka czy też spojrzenia na świat z końskiego grzbietu.
www.farmavychodna.sk

SZAŁASY, RANCZA, BACÓWKI, FARMY

Mini farma Sidorovo
Na łąkach Vlkolínske lúky, w pięknym środo-
wisku  Wielkiej Fatry, pod szczytem Sidorovo,
wyrosła Mini farma Sidorovo, którą docenią
przede wszystkim dzieci. Są tu przytulne zwie-
rzątka, takie jak pieski, małe kózki, owieczki,
pawie, prosiątka chińskie i inne. Na farmie nie
zapomina się o głodomorach, którzy chcą sami
przygotować coś na ząb np. ugotować gulasz w
kociołku albo upiec coś na ognisku. Jest tu do
dyspozycji altanka i miejsce na ognisko. 
www.bikepark.sk

Farma i Pensjonat Gejdák, Ružomberok – www.penziongejdak.sk
Szałas Krajinka, Čremošná pri Ružomberku – www.salaskrajinka.sk
Szałas Pastierska – www.ppsbobrovec.sk
U DOBRÉHO Pastiera – www.udobrehopastiera.sk
Koliba Strachanovka Liptovský Ján – www.strachanovka.sk
Szałas Žiar – www.salas-ziar.sk

SOJKA Resort – www.sojka.eu
Horský hotel Mních (Hotel Górski) – www.hotelmnich.sk
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Wodospad Szutowski
Pod względem wysokości, która sięga 38 m, jest to czwarty najwyższy wodospad w Słowacji. Leży
w Małej Fatrze, w jej części zwanej Krivánska Malá Fatra, w dolinie Šútovská dolina. Wodospad
zasilaj wody Šútovského potoka, który z kolei bierze początek w skalnym wytworze Mojžišove pra-
mene (tzw. Źródła Mojżesza). Trasa do wodospadu jest nietrudna, początkowo prowadzi drogą as-
faltową wiodącą wzdłuż Szutowskiego Potoku, później przechodzi w kamienistą ścieżkę
nieznacznie wznoszącą się w górę. Opadająca na ziemię woda wytwarza w otoczeniu wodospadu
przyjemny prysznic, zimą natomiast obiera niezwykle dekoracyjną szatę lodową. Po drodze można
zobaczyć zatopiony kamieniołom Kraľovany, znany jako jezioro Šútovské jazero. Zbiornik urzeka od
pierwszego spojrzenia przezroczystą wodą o seledynowym zabarwieniu. Okoliczne stoki poprze-
cinane poprzecznie tarasami przypominają scenerie z westernów.

Wodospad Kľacký
Pod szczytem Kľak w części Małej Fatry zwanej
Lúčanską, na wysokości 990 m n.p. m. znajduje
się wodospad o wysokości 30 m – Kľacký vodo-
pád. Wodospad ten jest bardzo ładny nawet w
okresie umiarkowanie suchym lecz prawdziwej
potęgi nabiera dopiero po obfitych deszczach.
Wodospad Kľacký jest dobrze dostępny, wiodą
do niego oznakowane ścieżki turystyczne. Naj-
prościej będzie pójść do niego z miejscowości
Vrícko, ale można tam dotrzeć także z przełęczy
Fačkovské sedlo albo z miejscowości Fačkov.

turiec

PoZnajeMy PRZyRoDę
Dolina Gaderská
Odwiedźcie z dziećmi jedną z najbardziej zna-
nych dolin w paśmie górskim Wielka Fatra.
Przez dolinę prowadzi dobra droga asfaltowa,
odpowiednia do jazdy na rowerze i nawet na
wrotkach, łyżworolkach. Początek trasy jest w
miejscowości Blatnica, tu także możliwość wy-
pożyczenia roweru czy hulajnogi elektrycznej.
Po drodze leży Mlynčekovo – urocze miejsce do
odpoczynku z małymi wodnymi młynami, napę-
dzanymi przez wodę bliskiego potoku. Ścieżką
lekko pod górę można dotrzeć do ruin zamku
Blatnický hrad, leżącego w pobliżu. Dalej można
przejść doliną do miejsca Čertová brána (Czor-
towa Brama), by podziwiać scenerię ze skalnymi
nawisami i ciasnymi urwiskami, gdzie nakrę-
cano ujęcia do pierwszego słowackiego filmu
Janosik. Gaderská dolina stanowi jeden z punk-
tów wyjścia na szlaki wiodące na szczyty Tlstá,
Ostrá, Ostredok, Krížna i inne szczyty głównej
grani, jednakże szlaki te są dla dzieci dość
trudne. 
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Dolina necpalska
Ta dolina o długości 12 km ciągnie się na północ
od dolin Blatnickej i Gaderskej. Płynie przez nią
Necpalský potok tworząc kilka mniejszych
wodospadów, znanych jako Necpalské vodo-
pády. Najbardziej znany z nich, najwyraźniejszy
jest Revúcky młyn. Znajduje się w odległości nie-
daleko od oznakowania trasy rowerowej w
miejscu Balcierovo. Całą doliną wiedzie droga
asfaltowa, można więc tu dotrzeć także na ro-
werze. Dolina kończy się, i właściwie trasa ro-
werowa także w Balcierove, skąd do
wodospadu jest już dojście 300 metrów pieszo.
Początek trasy jest w miejscowości Necpaly,
szlak turystyczny widzie aż do schroniska Chata
pod Borišovom.

Teplické serpentíny
Doskonałą okazję na przechadzkę dla rodzin z
dziećmi oferuje ciekawe miejsce w miejscowości
Turčianska Štiavnička, stanowiące jeden z uni-
katów regionu Turiec. Zespół jeziorek i trawerty-
nowych wytworów natury połączony wodnymi
kanałkami przedstawia pomysłowy zabytkowy
system doprowadzenia wody do miejscowości,
który w latach 1870 – 1875 wybudował hrabia
Révay. Woda płynie przez gęsty las w sztucznie
utworzonych i biegnących serpentynami kory-
tach, drewnianych rynnach i między skałami,
wywołując prawdziwie baśniową atmosferę.
Nad ostatnim stawkiem szlak biegnie dalej do
miejsca widokowego, skąd roztacza się piękny
widok na szczyty Małej Fatry. Trasa jest nie-
trudna, odpowiednia nawet dla małych dzieci. 

Przechadzka na Vyšehrad
Wzniesienie Vyšehrad jest jednym ze znalezisk archeologicznych o dużym znaczeniu z tego
względu, że w okresie Wielkich Moraw znajdowało się tu grodzisko. Oprócz tego jest także popu-
larnym miejscem turystycznym. Jego część wierzchołkowa została ogłoszona narodowym rezer-
watem przyrody. Leży na pograniczu dwóch jednostek administracyjnych – Trenčianskeho i
Žilinského kraju, między miejscowościami Nitrianske Pravno – Vyšehradné i Jasenovo. Wejście na
wierzchołek to nietrudna przechadzka i z Jasenova trwa mniej więcej 1:30 godziny. Wyprawę
można połączyć z odwiedzinami ranczo pod Vyšehradom, co zadowoli przede wszystkim dzieci.

Wodospad w Došnej
Doskonałym pomysłem na wyprawę dla
całej rodziny jest wycieczka na rowerach do
małego, ale uroczego kilkustopniowego
wodospadu przy ujściu doliny o nazwie
Došná dolina w Wielkiej Fatrze. Z miejsco-
wości Belá – Dulice wiedzie Belianską Do-
liną leśna droga asfaltowa do schroniska-
chaty Havranovo, gdzie należy zostawić ro-
wery i iść do wodospadu dalej pieszo po
oznakowanym szlaku turystycznym. Wodo-
spad jest utworzony przez jeden z bocznych
dopływów Belianskiego Potoku, jego wyso-
kość wynosi około 6 metrów. 

poznajemy przyrodę 
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Katova skala
Tajemniczy wierzchołek nad Kantorską doliną w Wielkiej Fatrze jest oprzędzony opowieściami bu-
dzącymi grozę. Nazwa Góra Kata pochodzi ponoć z powiązania jej z położonym niedaleko zamkiem
Sklabiňa, któremu miała służyć, jako miejsce skazań dokonywanych przez zrzucanie ludzi, w jakiś
sposób niewygodnych dla ineresów zamku. Ten ciekawy wytwór skalny wypina się nad miejsco-
wością Sklabinský Podzámok a wejście na nią trwa około godziny. Z wierzchołka roztacza się
piękny półokrągły zwanej Luczańską. Jest to trasa ulubiona przez rodziny z dziećmi, chociaż po-
czątek trasy jest stosunkowo stromy, dalej przebiega łagodnymi serpentynami. 
W razie, gdy wycieczka na Katovą Skałę okaże się niewystarczająca, to aby zobaczyć jeszcze coś
ciekawego, można pójść do niedalekich ruin zamku Sklabinský hrad. Jest to przyjemna przechadzka
z pięknymi widokami lasów i łąk. Znajduje się to prywatne Muzeum zamku Sklabiňa, bufet z prze-
kąskami, można tu kupić pamiątki a także kozi ser, pochodzący od kóz pasących się w okolicy
zamku. 

Źródło mineralne Budiš
Warto wybrać się na wycieczkę do źródła wody
mineralnej Budiš, które wypływa w samej miejs-
cowości Budiš. Można tu nabrać sobie wody
prosto ze źródła i wytchnąć odrobinę pod drew-
nianą wiatą.

jaskinia Mažarná
Ogólnie dostępna jaskinia szczelinowa należy
do największych w paśmie Wielkiej Fatry. Jej
długość wynosi 130 m a wejście do jaskini zdu-
miewająco przypomina otwartą paszczę potęż-
nego zwierzęcia. Jaskinia stanowi także
interesujące znalezisko archeologiczne, odkryto
w niej szczątki niedźwiedzia jaskiniowego oraz
najstarsze ślady osiedlenia regionu Turiec po-
chodzące z trzeciego tysiąclecia przed naszą
erą. Dostęp do jaskini po szlaku turystycznym z
Gaderskej doliny w kierunku szczytu Tlstá.
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ekspozycja Muzeum
Kolejnictwa w Parowozowni 
– Výhrevňa Vrútky
Ekspozycja prezentuje przede wszystkim loko-
motywy parowe, z których część jest sprawna.
Ekspozycja mieści się w części parowozowni,
która jest bliżej dworca kolejowego ŽSR (Koleje
republiki Słowackiej). Oprócz lokomotyw paro-
wych we Wrutkach można obejrzeć szczegó-
łowo modele pociągów i krainy. Ekspozycja jest
udostępniana do zwiedzania po uprzednim
uzgodnieniu wizyty telefonicznie.
www.vyhrevna-vrutky.sk

Hasičské múzeum Martin
(Muzeum Pożarnictwa)
W byłych magazynach wojskowych SIM w Mar-
tinie w dzielnicy Priekopa powstało wyjątkowe
muzeum, którym zarządza jednostka ochotni-
czej straży pożarnej. Muzeum składa się z eks-
pozycji sikawek konnych i ręcznych, ekspozycji
sikawek motorowych, działu wyposażenia i
sprzętu, międzynarodowej kolekcji mundurów i
ekspozycji pojazdów samochodowych straży
pożarnej. Ekspozycja znajduje się w trzech bu-
dynkach na obszarze SIM. Na tym obszarze
mieści się także małe ZOO farma, miejsca do
grillowania, boiska i tor  pumptrack.  
www.priekopa.sk/muzeum

aeromuzeum Tomčany
Mieszczą się tu rzadkie lotnicze urządzenia tech-
niczne sprzed ponad 30 lat. O  muzem dbają
pasjonaci ze stowarzyszenia OZ AERO MÚ-
ZEUM. Dzięki zapaleńcom i ich entuzjazmu
udało się zgromadzić i zachować sprzęt lotniczy
używany przez czechosłowackie lotnictwo cy-
wilne i wojskowe. Wystawione eksponaty są
namacalnym dowodem technologii i czasów, w
których samoloty były używane. Na przegląd
można się zgłosić wcześniej pod numerem tele-
fonu 0905 802  314. Opłata za wstęp dobro-
wolna.

Muzeum andreja Kmeťa
w Martinie 
Chcąc pokazać dzieciom różnorodność, urok i
unikaty przyrody regionu Turiec, należy przyjść
właśnie tutaj. Ekspozycja roślin i zwierząt jest
interesująca dla małych i dużych, gdyż zawiera
również elementy interaktywne. 

Muzeum Lokalne 
w miejscowości Turany 
Muzeum zachowuje i prezentuje wyjątkowe eks-
pozycje związane z historią i współczesnością
Turian. Muzeum posiada ciekawe zbiory z histo-
rii narciarstwa w regionie Turiec, zbiory fauny i
flory z turiańskiego obszaru, zabawek dla dzieci,
starego sprzętu elektrycznego, odzieży noszonej
w  przeszłości i inne. 

Muzeum etnograficzne w Martinie
Wystawione przedmioty, eksponaty umożliwiają zwiedzającym zapoznanie się z tradycyjną
kulturą Słowacji – z rolnictwem i pasterstwem, rzemiosłem czy stylem ubierania w przeszłości.  

turiec
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Múzeum slovenskej dediny
(Muzeum Wsi Slowackiej)
jahodnícke háje w Martinie
Chcąc zobaczyć w jednym miejscu i móc porów-
nać tradycyjne ludowe budownictwo oraz styl
mieszkania i uposażenia wnętrz w poszczegól-
nych regionach, należy odwiedzić największą
ekspozycję etnograficzną pod gołym niebem w
Słowacji. Ekspozycja prezentuje obiekty architek-
tury ludowej, styl mieszkania i życia ludności na
obszarze północno-zachodniej Słowacji w dru-
giej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX
wieku. Znajduję się tu obiekty z Orawy, Liptowa,
z regionów Kysuce i Turiec. Atmosferę skansenu
dopełniają pasące się swobodnie kozy.
www.skanzenmartin.sk
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Trasa rowerowa na 
Drodze Czołgowej (Tankovej)
Trasa rowerowa to droga przeważnie asfaltowa
o długości 15 km, jest przeznaczona dla rowe-
rzystów, korzysta z drogi, która kiedyś służyła
wojsku na jazdę czołgami. Wiedzie zboczami
Lúčanskej Małej Fatry i można nią dotrzeć aż do
miejscowości Trnovo. Jadąc tą trasą można po-
dziwiać piękne widoki Kotliny Turczańskiej, dla-
tego też warto zatrzymać się w miejscach
widokowych nad wsią Bystrička albo pod Bokší-
nom.

Trasa kotlinowa biegnąca przez Środkowy Turiec
Trasa biegnie przeważnie po terenie równinnym i jest łatwa nawet dla mniejszych rowerzystów.
Zaczyna się w miejscowości Košťany nad Turcom i prowadzi do miejscowości Socovce. Oprócz wi-
doków rzeki Turiec i okolicznej przyrody oferuje kilka ciekawych miejsc.  Podczas wyprawy na ro-
werach można się zatrzymać przy mauzoleum w  Rakovie, podziwiać drewniane rzeźby w  Rakovie,
zobaczyć mokradła Kláštorské lúky i meandry rzeki. Jednakże najlepszym przystankiem po drodze
będzie Ranč (Ranczo) w Valentovej (Laskár), który oferuje mnóstwo zajęć dla dzieci. 

Wypożyczalnie rowerów
Wypożyczalnie e-rowerów w Blatnicy – +421 903 286 757
Wypożyczalnie rowerów i sprzętu sportowego – Fatra Ski – www.fatraski.sk
E-hulajnogi TURIEC, Belá-Dulice – epozicovna.webnode.sk, 0914 705 001
Hulajnogi elektryczne Gaderwheel w Blatnici – www.gaderwheel.sk, +421 919 313 620
Wypożyczalnia rowerów w budynku Drevenica pod Tlstou w Blatnici – drevenicapodtlstou.sk
Wypożyczalnie e-rowerów w Martine – www.ebajky.eu

turiec

ZaBaWa
ośrodek SnoWLanD
Valčianska dolina
Tu zażyją zabawy wszyscy niezależnie od
wieku. Dla najmniejszych jest do dyspozycji plac
zabaw dla dzieci z dużym pirackim statkiem i
postaciami baśniowymi, trampoliny i wiele at-
rakcji. W ośrodku jest wypożyczalnia rowerów,
hulajnog terenowych i rolek, na których można
jeździć in-line ow po ośrodku lub na pobliskich
trasach rowerowych.  
www.snowland.sk
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SZAŁASY, BACÓWKI, RANCZA, FARMY

Ranczo Stará Teheleň
Znajduje się w miejscowości Sučany, 4 km od miasta Martin. Latem możliwość jazdy konnej. Na
dużym przestronnym terenie rancza mieści się stylowo i przytulnie urządzona restauracja, mała
farma ze zwierzętami domowymi, plac zabaw dla dzieci (trampolína, zjeżdżalnie, huśtawki, pia-
skownica, domek, miejsce do siedzenia dla dzieci), wielofunkcyjne boiska z oświetleniem i boisko
do siatkówki plażowej, a więc na pewno da się tu wyżyć wraz z dziećmi.
www.rancstaratehelen.sk

Gazdowski Dwór św. Mitro
Turčianske Kľačany
Gazdowski Dwór jest doskonałym punktem wyj-
ścia na szlaki turystyczne do parku Narodowego
Mała Fatra. W obrębie dworu znajduje się Mini-
ZOO, plac do gry petang, tenis stołowy, bedmin-
ton, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i torami
przeszkód, trampolina. Na dvorze są w ogrodze-
niach wypuszczone tradycyjne zwierzęta do-
mowe, więc goście mają możliwość bliskiego
kontaktu z nimi. Możliwość jazdy konnej.  Mieści
się tu także bacówka z wyrobem świeżych pro-
duktów z mleka owczego i koziego. W ofercie
restauracji smakowite dania z ekologicznej ba-
raniny i jagnięciny.
www.gazdovsky-dvor.com

Ranczo amadeus
Leży w pobliżu miasta Martin w małej wsi Las-
kár. Ranczo oferuje jazdę konną na ujeżdżalni i
w terenie, zależy od doświadczenia jeźdźca.
Prawdziwie kowbojskie środowisko uzupełnia
saloon w westernowym stylu, gdzie można
skosztować dobrego jedzenia lub posiedzieć
wieczorem przy ogniu. Oryginalnej atmosfery
ranczerskiej tu można zażyć również zimą dzięki
skioringu – zabawa, gdzie koń ciągnie za sobą
narciarza, czy też przejażdżka zaprzęgiem kon-
nym.
www.ranchamadeus.sk

Ranczo aljaška
Jazda konna z nauką podstawowych zasad,
przejażdżki konne w przyrodzie pod okiem in-
struktora, wycieczki rodzinne bryczką (zaprzę-
giem konnym) z programem przystosowanym
dla małych dzieci, to wszystko oferuje Ranczo
Aljaška. W okresie zimowym można wypróbo-
wać jazdy psim zaprzęgiem. Konie mają takie
usposobienie, że nawet laik może się wyprawić
na przejażdżkę po bliskiej okolicy. Dla bardziej
zaawansowanych możliwość jazdy indywidual-
nej bez instruktora lub wyprawy na cały dzień
czy na kilka dni po pięknej Turčianskej kotlinie.
www.rancaljaska.sk

Ranczo jK & Ranč Lola
Mniejsze rodzinne ranczo leży w małej wsi Jase-
novo niedaleko miasta Turčianske Teplíc, pod
punktem widokowym Vyšehrad. Ranczo oferuje
naukę jazdy konnej, wożenie dzieci na koniu w
przyrodzie i w ujeżdżalni. Odpowiednie dla
dzieci, dorosłych, zaawansowanych i początku-
jących. Oprócz koni tu żyje osiołek, świnki wiet-
namskie, krówki szkockie, króliczki, pieski,
świnka morska i koguciki. Cała rodzina tu może
upiec sobie kiełbaski czy ugotować gulasz w ko-
ciołku. Po jeńdzie na końskim grzbiecie można
jeszcze pójść na lekką przechadzkę (30 min.) na
grodzisko Vyšehrad. 

zaBaWa zaBaWa 
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PARKI ZABAW DLA DZIECI

Detský sen (Dziecięcy Sen) v Martine – plac zabaw na zewnątrz z kawiarnią
Pizza Pub OREA, Sučany – największy park zabawy w regionie
Aréna Martin – www.arenamartin.sk

ośrodek jasenská dolina 
Szkoła narciarska, zorbing, agrofarma, tram-
poliny, bike-park, Ścieżka przez baśniowy
las.

ŠRZ Drienok Mošovce 
www.drienok.sk

Spa&aquapark 
Turčianske Teplice
Aquapark z leczniczą wodą termalną w Słowa-
cji, czynny przez cały rok. 8 basenów, 2 zjeżdżal-
nie, 10 atrakcji (ślizgi, plac zabaw dla dzieci,
minigolf), witalny świat ze źródłem wody lecz-
niczej.
www.aquapark.therme.sk

Park zdrojowy 
w Turčianskych Tepliciach
Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiek-
tów uzdrowiskowych i aquaparku. Chyba naj-
wyraźniejszą atrakcję stanowią ławeczki i to nie
byle jakie. Można tu zobaczyć, jak wygląda
ławka pijana, wesoła, skłócona czy olbrzymia,
warto tu przyjść z dziećmi. Swój przekaz przod-
ków pozostawiły tu także sławne osobistości,
rośnie tu 200-letnia lipa, platany, metasekwoje
i inne drzewa egzotyczne.

Park Linowy Segoland 
Martin
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Horné Považie
Skiarena Fačkovské sedlo – www.skiarena-fackovskesedlo.sk

Čičmany – Javorinka – www.cicmany-ski.sk

Vrátna Malá Fatra (Terchová) – www.vratna.sk

orava
Roháče-Spálená (Zuberec) – www.rohacespalena.sk

SKI PARK Kubínska hoľa – www.kubinska.sk

Orava Snow Oravská Lesná – www.oravasnow.sk

SKI Zábava Hruštín – www.zima.skizabava.sk

SKI Centrum Kozinec (Zázrivá) – www.ski-kozinec.sk

SKI PARK Racibor (Oravský Podzámok) – www.skiracibor.sk

SKI GRÚNIKY (Sihelné) – www.ski-gruniky.sk

SKI Krušetnica – www.pohodakrusetnica.sk

SKICENTRUM Brezovica – www.oravskyhaj.sk/skicentrum

SKI Vitanová – www.skivitanova.sk

Meander SKI park Oravice – www.meanderoravice.sk

SkiCentrum Uhliská (Nižná) – www.skinizna.sk

Zuberec – Janovky – www.janovky.sk

oŚRoDKI naRCIaRSKIe Kysuce
Snowparadise Veľká Rača Oščadnica – www.snowparadise.sk

Veľké Ostré (Radoľa) – www.velkeostre.sk

Kasárne Javorníky (Makov) – www.kasarnejavorniky.sk

SKI Klema – Bumbálka – www.skiklema.cz

SKI Makov – www.skimakov.sk

Liptov
Malinô Brdo ski & bike family park Ružomberok – www.skipark.sk

SKI Centrum Opalisko Závažná Poruba – www.skiopalisko.sk

FUN PARK Žiarce Pavčina Lehota – www.ziarce.sk

Jasná – Nízke Tatry – www.jasna.sk

Skicentrum Žiar-Dolinky – www.ziardolinky.sk

Ski Centrum Bačova Roveň (Vyšná Boca) – www.bacovaroven.sk

SKI Čertovica Vyšná Boca – www.skicertovica.sk

Podbanské SKI – www.podbanskeresort.sk/ski/o-stredisku

Turiec
Winter Park Martinky – www.zima.martinky.com

Snowland – Valčianska dolina – www.snowland.sk

Jasenská dolina – www.jasenskadolina.sk
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