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TerchováTerchová
Pravidelné kultúrni akce a čarokrásna příroda v blízkosti Žiliny 

dělají  z Terchové jedno z nejatraktivnějších turistických center. 
Kvalitní služby v srdci Malé Fatry mohou pro Vás  působit jako 

dokonalý relax pro tělo i mysl. V rodné vesnici Juraje Jánošíka 

najdete mnohé ubytovací zařízení, aqupark a potok, jehož ledová 

voda osvěží i během nejteplejších dnů. Netřeba zapomínat na 

velkolepou sochu nejslávnějšího zbojníka dohlížející   na vesnici 
z malého návrší. 

Významnou součástí terchovské kultury je lidová hudba znějící 
mezi dřevěnicemi zda je zima, nebo teplo. Folklór ve společnosti 
pravých bačů zažijete jedině zde. Mezi unikáty terchovské oblasti 
patří bezesporu i Terchovský betlém kompletně vyrobený z dřeva. 

A dostanete se k němu po celý rok. 

Komplikovaným se může zdát parkování u hotelu Diery - 

každoročně totiž Jánošíkovy díry přilákají více a více turistů. No ta 

příjemná procházka v chládku při bouřlivých horských potocích 

stojí za to. Žebříky se zase postarají o adrenalin a zážitky do konce 

života.  
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Nejpoutavějším místem skrývajícím se v okolí je unikátní soustava soutěsek a 

kaňonů - Jánošíkovy díry. Dalším lokálním endemitom je s více než 50- letou 

tradicí festival folklóru, Jánošíkovy dny, konající se pravidelně začátkem srpna. 

Pro náročnější turisty zde je možnost vyvezení se lanovkou na Chleb, odkud se 

můžete vybrat poznávat hřebeny Malé Fatry.  

https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/terchova?mena=cz
https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/region/mala-fatra?mena=cz
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Jižně od Liptovského Mikuláše na mapě vidět obec, jejíž jméno je 

téměř všem známé. Demänovská Dolina se těší z titulu 

nejnavštěvovanějšího místa Nízkých Tater, a za nás třeba 

poznamenat, že právem. Čarokrásná fauna a flóra ve spojení s 
jeskyněmi světového významu tvoří jedinečnou kombinaci, kterou 

nevidět, je hřích. 

Čerstvý vzduch dokonale pročistí vaše plíce, zdravých stromů je 

zde nepočítaně. Dominantou celé oblasti je Chopok s výškou 2 

024 m. n. m. Ve 20. století jsme se dočkali vybudování lanovky, a 

tak lidé v letních i zimních měsících vystupují na tento vrch s 
úmyslem pocítit tatranskou přírodu na vlastní kůži. 

Nad zemí nádherná scenérie a pod ní bohatství nevídaných 

rozměrů. Demänovská jeskyně svobody a Demänovská ledová 

jeskyně jsou součástí největší soustavy jeskyní na Slovensku. Pro 

poutavý výklad a neméně zajímavé krápníky se dolinu vyplatí 
navštívit i s dětmi. Mnohé turistické chodníčky vás provedou celou 

15 km "expozicí" přírodních krás, a hlad můžete zahnat v jedné z 

kvalitních restaurací.  

Častým lákadlem pro turisty je nejnavštěvovanější jeskyně Slovenska - 

Demänovská jeskyně svobody. Její výzdoba je nejen slovenským unikátem. 

Rozsáhlý kruhový výhled z třetího nejvyššího vrchu Nízkých Tater - Chopku, je 

pro nás druhým důvodem, proč se dolinu vyplatí navštívit. Určitě ne posledním 

je Vrbické Pleso - přirozené jezero s krásným okolím. 

https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/demanovska-dolina?mena=cz
https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/region/nizke-tatry?mena=cz
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Už jste určitě mnohokrát slyšeli o Donovalech ve spojení s 
lyžováním. Středisko zasahující do Národního parku Nízké Tatry 

má však co nabídnout i v létě. Turistické a cyklistické stezky, 

lanovky a adrenalinová bobová dráha, na které se mohou vyřádit i 
ti nejmenší. 

Milujete panoramatu? Stačí jít na výstup na Novou holi. Pro ty, co 

rádi vychutnávají a více odpočívají, je tu lanovka, která se postará o 

vaše pohodlí. Jelikož se obec nachází v blízkosti Banské Bystrice, 

netřeba se divit historickým památkám s důlním významem. 

Jedním z nich je například 42 kilometrů dlouhý důlní vodovod 

směrem na Španiu dolinu, jehož historie sahá až do 16. století. 

Nedaleko Dolního Harmanca můžete najít další historický unikát. 
Čistě ze dřeva vybudovaný vodní žlab na dopravu dřeva poukazuje 

na to, jací vynalézaví lesníci v srdci Slovenska žili. V celé střední 
Evropě byste podobný systém hledali jen těžko. Dočkal se i 
rekonstrukce, a to v roce 2006.  

Kouzelný svět s názvem Habakuky potěší zejména ty nejmenší. Kromě výše 

zmiňovaných významných památek musíme zmínit i Španiu Dolinu, obec s 
více než 80 zachovalými kulturními památkami připomínajícími historii 
hornické činnosti. A to vše jen 20 minut autem, stejně jako krásná sněhobílá 

výzdoba a mohutné nástěnné vodopády Harmanecké jeskyně.  

https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/donovaly?mena=cz
https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/spania-dolina?mena=cz


Štrbské PlesoŠtrbské Pleso
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Nejvýše položená turisticko-léčebná obec ve Vysokých Tatrách je 

tou správnou volbou pro každého, kdo si chce znovu obnovit 
vztahy se slovenskou vysokohorskou přírodou. Lokalita mezi hřbety 

zabezpečí dechberoucí pohled při každém ohlédnutí. 

Největším plusem jsou jednoznačně služby. Od roku 1970, kdy se 

zde konaly MS v klasických lyžařských disciplínách, se 

infrastruktura a služby posouvají mílovými kroky. Jinak řečeno, 

každý si tu najde své. Obec se rozprostírá při Štrbském plese, 

druhem největším plese Vysokých Tater. V zimě i v létě zde 

můžete ochutnat tradiční halušky, projet se po okolí na kočáru a 

cítit se na chvíli jako králové a královny. 

Až 20 lanovek a vleků v celém resortu Vysoké Tatry zajistí přístup i 
na ty nejvyšší místa. Není divu, že jednu z nich využila i anglická 

královna Alžběta II. Muzeum TANAP-u, expozice tatranské přírody 

a četné turistické stezky převedou každého zájemce skrz faunu a 

flóru největšího pohoří na našem území.  

Stačí pár minut tatranskou elektrickou železnicí a dorazíte do Tatranské 

Lomnice, kde koupíte lístek a můžete se dostat až na Lomnický štít. Pro méně 

náročných je zde otevřena lanovka směřující na Solisko, ke které se dostanete 

pár kroky, a zážitek bude bez pochyb stát za to. Po kratší procházce mohou 

mladé páry zpečetit své zalíbení u Jezírka lásky.  

https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/region/vysoke-tatry?mena=cz
https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/strbske-pleso?mena=cz


OščadnicaOščadnica
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Lidé hledající aktivní odpočinek často nacházejí své útočiště právě 

v obci Oščadnica. Ta se nachází pod vrchem Velká Rača, vysokým 1 
236 m. n. m. Nejoblíbenější turistická destinace Kysuc vám 

poskytne tu pravou kombinaci služeb, folklóru a tradic, po jaké 

toužíte. 

Celá oblast je charakteristická rodinnou atmosférou. V tomto 

duchu se nese i drobné muzeum Kysuc, které můžete najít přímo 

v Oščadnici. Dobrou zprávou pro rodiny s dětmi je, že na Velkou 

Raču vede turistický chodník, po kterém se na vrchol dostanete za 

přibližně 2 hodiny. 

Pokud nastartujete auto a pár minut projdete, budete mít 
možnost navštívit rodný dům známého slovenského herce Jozefa 

Kroner v obci Staškov. Při návštěvě další nedaleké obce Čierne 

 budete mít možnost stát na Trojmezí tří států - Česka, Polska a 

Slovenska. Za zmínku také stojí Kalvárie v Oščadnici, která je jediná 

svého druhu na celých Kysucích.  

Jedním z oščadnických unikátů jsou četné kaple, které si obyvatelé po 

jednotlivých osadách stavěly, aby se mohli setkávat a provádět pobožnosti. 
Kysucko-oravská lesní železnice patřila mezi najvýznamenšie železniční tratě 

na Slovensku. Ta je součástí nyní skanzenu - Muzea kysucké vesnice. Pokud vás 
zajímá, jak se v "najzimnejšej oblasti" Slovenska žilo, neváhejte ani vteřinu.  

https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/oscadnica?mena=cz
https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/region/kysuce?mena=cz


Slovenský rájSlovenský ráj
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Slovenský ráj nezůstal nic dlužen svému názvu. Přírodní scenérie a 

památky, které tato oblast nabízí se řadí mezi to nejvzácnější, co 

celá střední Evropa nabízí. Kde jinde můžete v létě přežít krásné a 

klidné procházky lesem, vzrušující jízdy přes lesní klikaté cesty 

nebo člnkovanie po "najzimnejšom" jezeře - Palcmanskej Maši? 

Tím, co nestačí jen dva letní prázdninové měsíce, příroda vyhověla. 

V zimě celou oblast zasáhne obrovská dávka sněhu, a právě proto 

můžeme o lyžařském středisku Mlynky mluvit jako o místě, kde si 
rekreační i profesionální lyžaři přijdou na své. Dechberoucí říční 
kaňony raději v mrazu nenavštěvujte, protože žebříky a schody 

přes soutěsky jsou adrenalinové i během letního sucha. 

Může se zdát, že Slovenský ráj kvůli své poloze nepatří mezi 
nejlepší destinace, ale opak je pravdou. Autem je to jen pár 
kilometrů do Spišské Nové Vsi, kde milovníci památek najdou 

nejdéle náměstí čočkovitého typu v celé Evropě.  

Nejkrásnější oblast celého Spiše se hrdí i Dobšinskou ledovou jeskyně, která si 
svou ledovou výzdobou získala popularitu i u zahraničních turistů. Fascinující 
Závojový vodopád nájdete v Sokolím údolí. Jeho délka je až 75 metrů. Pro 

všechny fanoušky romantiky se na výše zmíněné Palcmanskej Maši mohou páry 

věnovat projížďkám na loďkách ve dvojici. Pozor však na studenou vodu! 

https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/region/slovensky-raj?mena=cz
https://www.kiskatravel.sk/cz/slovensko/okres/spisska-nova-ves?mena=cz


Šťastnou

cestu! 

PŘE J EME  VÁM . .  

S LÁSKOU , VAŠE CESTOVNÍ
KANCELÁŘ KISKA TRAVEL 

Již od roku 1990 jsme cestovní 
kanceláří specializující se na 

ubytování na Slovensku . 


