Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: 041/50 32 111, www.zilinskazupa.sk

Ž

ilinský samosprávny kraj sa rozkladá v severozápadnej časti
Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky.
Hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom. Má
spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska – Trenčianskym,
Banskobystrickým a Prešovským. Zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie,
Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný
Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo,
Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina).

Základné ukaZovatele ŽSk:
Rozloha:
6 808,7 km2
Počet obyvateľov:
690 121
Hustota osídlenia: 101,4 obyvateľov na km2
Sídlo kraja:
Žilina
Počet okresov:
11
Počet miest:
18
Počet obcí:
297

Čo nájdete v našom kraji?

L

Oblastná organizácia cestovného ruchu
rEGION LIPTOv
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44/55 65 401, www.visitliptov.sk

en málokde bola ku krajine príroda taká štedrá, ale Liptovu nadelila
požehnane – vysoké štíty i hlboké doliny, prekrásnu flóru, rozmanitú
faunu, jaskyne, bystré potoky a rieky, či minerálne pramene. Práve
tieto danosti urobili z Liptova jeden z najvyhľadávanejších dovolenkových
cieľov na Slovensku. Turisti tu môžu načerpať energiu mocných hôr na
stovkách kilometrov značených turistických trás, pocítiť priaznivé účinky
termálnych vôd v akvaparkoch, do sýtosti lyžovať na viac ako 70
kilometroch zjazdoviek, či rozšíriť svoje poznanie v múzeách, galériách
a pamiatkach ľudovej architektúry. Liptov je taký pestrý, že si tu chvíle
oddychu môžu užiť všetci.
Na Liptove môže byť každý deň iný. Spojením hôr, vody, relaxu, adrenalínu
a poznávania je tým najlepším miestom na letnú dovolenku.
Liptov – treba zažiť.
viac informácií: www.visitliptov.sk

Týždeň na Liptove
1. jaskyne
Medzi najnavštevovanejšie
turistické atraktivity Liptova
patria jaskyne: Demänovská
jaskyňa slobody, Demänovská
ľadová jaskyňa, ale aj Važecká
a Stanišovská jaskyňa.

2. termáLne kúpeLe
Gino paradise Bešeňová
Komplex ponúka celoročný relax
a zábavu. Možnosti kúpania
v termálnej vode nájdete aj
v Kúpeľoch Lúčky a Aquaparku
Tatralandia.
3. Hradná cesta Liptova
Nájdete tu zrúcaninu Starého
Liptovského hradu (najvyššie
položený hrad na Slovensku),
obľúbený cieľ turistov – Hrad
Likava a Hrad a Kaštieľ s jazierkom
a parkom v Liptovskom Hrádku.

Krásne hory

Termálne kúpele

Čistú prírodu

Historické pamiatky

Cyklotrasy

Ľudové tradície

... ochutnáte výborné slovenské jedlá a typické ovčiarske špeciality.
Dotknete sa nielen dávnej histórie, ale aj vzácnej čistej slovenskej prírody.

V Žilinskom kraji ste všetci srdečne vítaní...

PoloHa: Liptov leží na severe Slovenska a svojou severovýchodnou časťou
sa dotýka slovensko-poľskej štátnej hranice. V rozlohe a počte obyvateľov
tvorí Liptov približne tretinu Žilinského kraja.
RoZloHa: 1 970 km2
PoČet oBYvateĽov: 133 000
HRanICe ReGIÓnu:
sever: obec Veľké a Malé Borové a obec Valaská Dubová
východ: obec Važec
juh: obec Liptovská Osada
západ: obec Stankovany
oBCe a MeStá ReGIÓnu: 81 obcí dvoch okresov Liptovský Mikuláš
a Ružomberok, z toho 3 majú štatút mesta (Liptovský Mikuláš, Ružomberok
a Liptovský Hrádok)

4. múzeum Liptovskej
dediny priByLina
Výnimočne krásne prostredie
skanzenu ponúka návštevníkom
nevšedné zážitky. Sú tu
organizované atraktívne
podujatia.
5. Liptovská mara
Najväčšia vodná nádrž v našom
kraji bola vybudovaná pred vyše
40 rokmi ako priehrada na Váhu.
Je vhodná na turistické využitie,
kúpanie, člnkovanie, vodné športy.
Neďaleko archeoskanzen
Havránok, možnosti prechádzok
a cykloturistiky.

Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu region liPtov:
mestá a obce:
mesto liptovský hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
mesto liptovský mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
mesto ružomberok, Námestie A. Hlinku, 034 01 Ružomberok
obec bešeňová, Jánska 25, 034 83 Liptovská Teplá
obec lúčky, Lúčky 141, 034 82 Lúčky
obec Pribylina, Pribylina, 032 42 Pribylina
obec Demänovská Dolina, Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš
obec liptovský ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
obec liptovsky trnovec, Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš
obec Pavčina lehota, Pavčina Lehota 71, 031 01 Liptovský Mikuláš

V

7. ovČiarske tradície
na Liptove
Región s bohatou ovčiarskou
tradíciou ponúka aj dnes
návštevníkom špeciality, ale aj
nevšedné zážitky, napríklad
v Múzeu liptovskej dediny
v Pribyline podujatia s tematikou
tradičnej ovčiarskej výroby.
Návštevníci si obľúbené výrobky
môžu aj zakúpiť.

Oblastná organizácia cestovného ruchu MaLÁ FaTra

Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava

Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Tel.: 0918 327 496, www.regionmalafatra.sk

Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0911 747 339, www.visitorava.sk

Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu malá Fatra:
obce a mestá:
mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
tel.: +421 (0)41 7063111, www.zilina.sk, sekretariatmsu@zilina.sk
mesto Krásno nad Kysusou, Ulica 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,
tel.: +421 (0)41 4385 200, www.mestokrasno.sk, info@mestokrasno.sk
obec Porúbka, Rajecká cesta č. 29, 013 11 Porúbka,
tel: +421 (0)41 5688 414, www.obecporubka.sk, ouporubka@stonline.sk
obec teplička nad váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
tel: +421 (0)41 598 21 28, www.teplickanadvahom.sk, obec@teplickanadvahom.sk
obec radôstka, Radôstka č. 51, 023 04 Stará Bystrica,
tel: +421 (0)41 4395 129, www.radostka.sk, ou_radostka@stonline.sk
obec belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá,
tel: +421 (0) 41 569 33 31, www.bela.sk, matus.krajci@gmail.sk
obec gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany,
tel: +421(0) 41 598 03 64, www.gbelany.eu, gbelany@gbelany.eu
obec stará bystrica, 023 04 Stará Bystrica,
tel: +421 (0)41 43 95 122, www.starabystrica.sk, starabystrica@starabystrica.sk
obec terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,
tel: +421 (0)41 5695 138, www.terchova.sk, starosta@terchova.sk
obec lietava, 013 18 Lietava 146,
tel: +421 (0)41 5971 027, www.lietava.info, oulietava@mail.t-com.sk
obec zborov nad bystricou, č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou,
tel: +421 (0)41 230 40 81, www.zborovnadbystricou.sk, otazky@zborovnadbystricou.sk
obec nová bystrica, 023 05 Nová Bystrica,
tel: +421(0) 41 4397 221, www.novabystrica.sk, info@novabystrica.sk
obec stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy,
tel: +421 (0)41 500 56 75, www.stranavy.sk, info@stranavy.sk
PoDniKateľsKé subjeKtY:
DoXX restaurant, s.r.o. – Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina,
+421 (0)41 5079 100, hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk
ryba Žilina, spol. s r.o. – Hotel Villa Nečas, Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina,
+421 (0)41 5091 001, +421 (0)918 980 084, villanecas@villanecas.sk, www.villanecas.sk
mgr. ladislav hanuliak soFt – Hotel Diery, Biely Potok, Terchová 013 06,
+421 (0)41 56 95 323, +421 (0)911 56 95 32, info@hotel-diery.sk, www.hotel-diery.sk
countrY saloon belá, s.r.o. – Country Saloon Belá, Ulica Oslobodenia 817/109,
013 05 Belá, + 421 (0)41 5693 244, countryclub.bela@gmail.com, www.countrybela.sk
vrátna Dolina, s.r.o. – Hotel Rozsutec, Terchová, +421 (0)911 518 633
info@hotelrozsutec.sk, www.hotelrozsutec.sk
Katarína mažgútová – Penzión Luka, Ulica sv. Martina č. 283, 013 06 Terchová,
+421 (0)907 317 180, info@penzionluka.sk, www.penzionluka.sk
„Festa – best“, s.r.o., – Penzión Goral, Školská 828, 022 01 Čadca, +421 (0)948 484 888,
info@terchovavratna.sk, www.terchovavratna.sk
vladimír sloviak – Apartmány Terchová, sv. Cyrila a Metoda, 013 06 Terchová,
+421 (0)907 605 079, info@apartmany-terchova.sk, www.apartmany-terchova.sk
chaty terchová s r.o., – Chaty Uhorčík, Ilčík, Rajnoha, Na Bukovine 1452, 013 06 Terchová,
+421 (0)905 861 385, info@chatauhorcik.sk, www.chatauhorcik.sk
antonín hroch h&h – Chata pod Vŕškom, 013 06 Terchová – Struháreň 1523,
+421(0) 904 929 993, chatapodvrskom@gmail.com, www.chatapodvrskom.sk
ján maruna – Chaty u Marunov, Terchová, +421 (0)910 273 867
chatyumarunov@zoznam.sk, www.chatyumarunov.sk
vladimír vallo – Chata na Grúni, 013 06 Terchová, +421 (0)903 524 200
chatanagruni@gmail.com, www.chatanagruni.sk
autocamping belá – nižné Kamence, +421 (0)41 5695 135, camp@bela.sk, www.campingbela.eu
raW – požičovňa lyží a snowboardov, škola snežných športov, servis MONTANA lyží a
snowboardov, Pod Sokolím 16154, 013 06 Terchová, +421 (0)903 528 535,
rawvratna@gmail.com, www.raw-vratna.sk
aQua eDen stráňavy a.s. – termálne kúpalisko, Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina,
+421 (0)41 5966 421, www.aquaeden.sk
stavmit s.r.o. – Hotel Gavurky
Terchová 934, 013 06 Terchová, +421 (0)41 5695 400, www.stavmit.sk

Týždeň v Malej Fatre
1. – 2. po stopácH jánošíka,
TERCHOVá, rodisko Juraja
Jánošíka a miesto konania rôznych
festivalov (najvýznamnejší je
Jánošíkove dni, prelom júla
a augusta). Z obce vedie Náučný
chodník Jánošíkovým chotárom
(13,5 km). Na ďalší deň pre
zdatnejších prechod Jánošíkovými
dierami a výstup na Veľký Rozsutec
(1610 m), ktorý je horským
symbolom tohto kraja.

O

rava je najsevernejším regiónom Slovenska. Návštevníkom každého veku ponúka rozmanité prírodné krásy, kultúrno-historické
pamiatky, technické zaujímavosti, ale aj množstvo príležitostí na
aktívne strávenie voľného času.
Na Orave si prídu na svoje najmä priaznivci športu, vyznávači zjazdového
a bežeckého lyžovania, vodných športov, horskej i vysokohorskej turistiky,
cykloturistiky, využiť môžete početné a udržiavané športoviská. V regióne
nájdete veľmi dobré zázemie pre netradičné, zábavné a adrenalínové
aktivity.
Orava v súčasnosti ponúka veľmi dobre vybudované zázemie cestovného
ruchu a širokú škálu služieb, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších.
K celkovému dojmu určite prispeje aj ochutnávka regionálnych špecialít.
Pri návšteve Oravy sa oplatí využiť Orava card – regionálnu kartu zliav,
ktorá vám ušetrí peniaze a umožní čerpať výhodné zľavy na služby
a atrakcie rôzneho druhu.
oravu si zamilujete na prvý raz.
oravu sa oplatí objavovať srdcom.

3. Hrad streČno
Jedna z najcennejších historických
pamiatok Žilinského kraja ponúka
zaujímavé podujatia. Hrad je
postavený na vysokom skalnom
brale kolmo nad riekou Váh.

Týždeň na Orave
1. oravská prieHrada
Turistickou loďou z prístavu
v Námestove sa dostanete na
Slanický ostrov umenia, jediné
miesto zachované v zátopovej
oblasti vodnej nádrže Oravská
priehrada. Na ostrove sa nachádza
Kostol Povýšenia Sv. Kríža z bývalej
obce Slanica, postavený v 2. pol.
18. storočia.
2. precHádzky oravskou
prírodou
Celé územie Oravy ponúka
množstvo možností prechádzok
v prírode s výhľadmi na
charakteristické kopce, na
fotograﬁi farma v Pokryváči,
v pozadí Choč (1611 m).

3. aGroturistika
Stále populárnejšie strediská
cestovného ruchu, kde možno
vidieť tradičný spôsob života
a kontakt s ním. Na fotograﬁi
Koliba v Hruštíne.

Oblastná organizácia cestovného ruchu rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 rajecké Teplice
Tel.: 0948 620 661, www.rajeckadolina.sk

Námestie S. H. vajanského 1, 036 49 Martin
Tel.: 0908 968 920, www.turieckremnicko.sk

uriec-Kremnicko, región plný prírodných pokladov, je jednou
z najmalebnejších oblastí Slovenska. Nachádza sa v severozápadnej
časti Slovenska, v Turčianskej kotline, ktorou preteká rieka Turiec
a Kremnických vrchoch. Je ohraničený Kremnickými vrchmi, pohorím
Žiar a hrebeňmi Malej a Veľkej Fatry. V regióne sa nachádzajú mestá –
Martin, Turčianske Teplice, Vrútky a Kremnica. Okrem prírodných
bohatstiev sa Turiec-Kremnicko môže pýšiť aj svojou národnou, kultúrnou
a baníckou históriou. Bohaté prírodné hodnoty vytvárajú podmienky pre
športové výkony a adrenalínové zážitky. Milovníci zimných športov si
môžu vybrať zo 4 lyžiarskych areálov so snowboardparkami. Príjemný
relax poskytujú liečivé kúpele s aquaparkom, kúpaliská, wellness centrá,
nákupné a zábavné centrá, gastronomické špeciality, poznávanie kultúry.

Týždeň v Turci-Kremnicku
1. mesto martin
Mesto ponúka bohaté možnosti
kultúrneho a športového vyžitia.
V Martine sídlia viaceré významné
kultúrne inštitúcie: Matica
slovenská, Slovenské komorné
divadlo... Do pozornosti dávame aj
Železničné múzeum vo Vrútkach.

Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu
turiec-KremnicKo:
mesto martin, www.martin.sk
mesto turčianske teplice, www.turčiansketeplice.sk
mesto Kremnica, www.kremnica.sk
Klaster turiec, www.turiec.com
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina, www.jasenskádolina.sk
Lyžiarske stredisko Snowland Valčianska dolina, www.snowland.sk
Lyžiarske stredisko Martinky, Martinské hole, www.martinky.com
FATRA SKI, www.fatraski.sk
technické služby turčianske teplice, s.r.o., www.turčiansketeplice.sk
Kremnica región združenie cr, www.kremnicaregion.sk
Hotel Golfer, www.golfer.sk
Penzión Veža, www.penzion-veza.sk
Akropola Kremnica, www.akropolakremnica.sk
Slovak Folk Travel, www.slovakfolktravel.sk
Kultúrne a informačné centrum, www.kremnica.sk/informacne-centrum-mesta
Privát Pod Skalkou, www.podskalkou.sk
Skalka Arena, www.skalkaarena.sk
Banské Múzeum, www.muzeum.kremnica-gold.sk
Horský hotel Minciar, www.minciar.com
obec mošovce, www.mosovce.sk
martinn, s.r.o., www.penzionmartinn.sk
hasičský zbor Priekopa, www.priekopa.sk
tradičné je dobré, s.r.o., www.regionportal.sk
norD sighthounD club, www.nordclub.sk
Pro ski, a.s., www.proski.sk
rádio rebeca, s.r.o., www.rebeca.sk
Kultúrna scéna martin, www.mestskascena.sk
regionálna rozvojová agentúra turiec, www.rraturiec.sk
martina, s.r.o. - hotel rezident, www.hotelrezident.sk

2. múzeum sLovenskej
dediny
Nachádza sa v Martine, v časti
Jahodnícke háje. Múzeum
slovenskej dediny je najväčšou
národopisnou expozíciou v prírode
na Slovensku.
3. turistika vo veľkej fatre
Veľká Fatra je jedno z najkrajších
slovenských pohorí. Víta turistov,
ktorí majú radi čistú a „trochu
divokú“ prírodu. Jedným z takých
miest je Gaderská dolina.

4. Hrad BLatnica
Zrúcanina jedného z najstarších
hradov v našom kraji stojí nad
obcou Blatnica. Obec je
východiskom aj pre turistiku
do Gaderskej doliny.

5. reLaxcentrum skaLka
Možnosti kúpania a vyžitia vo vode
nájdu návštevníci v Kremnici
(Skalka) a v Turčianskych
Tepliciach v Zlatých kúpeľoch.

6. Banské múzeum kremnica
Banské múzeum v Kremnici
ponúka atraktívny výlet do slávnej
kremnickej histórie, ktorá bola po
stáročia ovplyvnená ťažkou zlatostriebornej rudy a predstavovala
jedno z najväčších nálezísk.
Aj preto sa nielen v stredoveku
o mesto zaujímali králi
a vládcovia...
GeoGrafický stred európy
Hoci sa o geograﬁckom strede Európy vedú dlhoročné dohady (pri výpočte je problémom stanovenie presných hraníc
európskeho kontinentu vrátane ostrovov), na jedno z takýchto miest si nárokuje aj Slovensko. Za tento bod považuje
miesto pri Kostole sv. Jána v obci Kremnické Bane, len kúsok od Kremnice.
Názory odborníkov sa síce rôznia, ale isté je, že Slovensko je krajinou v strede Európy a obec Kremnické Bane
rozprestierajúca sa na strednom Slovensku by mohla spĺňať kritériá niektorého z výpočtov geograﬁckého stredu. Isté
však je, že je to miesto veľmi pekné, navštívenia hodné, ako napokon celý región Turiec-Kremnicko.
Žilinský samosprávny kraj je pestrý v zastúpení prírodných hodnôt – vrchov, hrebeňov, dolín, zachovaných prírodných
území, množstva kultúrnych pamiatok – hradná cesta, či sakrálna cesta, bohatstva tradícií – napríklad ovčiarska
tradícia, a preto má spolu s kvalitnými službami v cestovnom ruchu čo ponúknuť aj najnáročnejšiemu návštevníkovi.
V našom kraji ste všetci srdečne vítaní.

K

7. mesto kremnica
Jedno z najkrajších slovenských
miest. Vzácne historické centrum
bývalého slobodného kráľovského
mesta (kvôli zlatu a mincovni)
obklopujú bohaté lesy. Mestský
hrad v Kremnici je národnou
kultúrnou pamiatkou.
Extra tip: Kremnické gagy,
európsky festival humoru a satiry,
sa koná koncom augusta.

4. mesto ŽiLina
Sídlo kraja. Širšie centrum mesta
ponúka zaujímavú prehliadku
starej architektúry. Centrum tvorí
Mariánske námestie s radnicou.

5. vzácne kostoLy
Najstarší kostol v okolí, románsky
Kostol sv. Štefana v Žiline-Závodí
(len niekoľko minút autom od
centra mesta) a unikátny drevený
Kostol sv. Juraja v Žiline-Trnovom
(max. 15 min. autom od centra).

6. sLovenský orLoj,
stará Bystrica
Unikátny Slovenský orloj, ojedinelý
svojho druhu na Slovensku. Z obce
vedie náučný chodník na vrch
Bobovec (720 m), kde je postavená
kamenná rozhľadňa.

7. Hrad Budatín s parkom
Letný extratip:
Hradná veža bola nedávno
zrekonštruovaná. Hrad ponúka
zaujímavú expozíciu drotárstva.
V okolitom rozsiahlom parku sa
v letnej turistickej sezóne konajú
rôzne podujatia v podaní
historických skupín.

Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, združuje podnikateľské
subjekty a samosprávy s cieľom podporovať cestovný ruch, koordinovať
marketingové aktivity svojich členov, spoločne propagovať región doma
i v zahraničí. Klaster ORAVA prevádzkuje v spolupráci so Strednou odbornou
školou obchodu a služieb v Dolnom Kubíne Turisticko-informačnú kanceláriu,
ktorá je celoročne k dispozícii návštevníkom Oravy.
Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu
Klaster orava:
aqua Kubín, s.r.o., info@aquakubin.eu, +421 43 2388 374
centrum ruﬀe, s.r.o., info@ruﬁn.sk, +421 43 2388 810
hagman Penzión Koliba, kontakt@penzionkoliba.sk, +421 43 5863 258
hotel belez, rezervacie@belez.sk, +421 907 724 930
inﬁnity relations, a.s., hotelorava@hotelorava.sk, +421 43 5302 100
mesto Dolný Kubín, primator@dolnykubin.sk, +421 43 5814 454
mesto námestovo, sekretariat@namestovo.sk, +421 907 831 157
mesto trstená, msu@trstena.sk, +421 43 5310 125
miro tours, s.r.o., info@skizabava.sk, +421 43 2388 284
mKm orava, s.r.o., penzion@severka.sk, +421 43 5593 290
obec habovka, obec@habovka.sk, +421 43 5395 142
obec hruštín, ocuhrustin@stonline.sk, +421 43 5577 111
obec Kraľovany, oukralovany@pobox.sk, +421 43 5898 129
obec mútne, obec@mutne.sk, +421 43 5597 115
obec oravský biely Potok, oravskybielypotok@bsk.sk, +421 43 5395 411
obec Párnica, ocuparnica@dkubin.sk, +421 43 5892 283
obec zábiedovo, zabiedovo@oravanet.sk, +421 43 5392 653
obec zázrivá, obeczazriva@stonline.sk, +421 43 5896 133
obec zuberec, obec@zuberec.sk, +421 43 5395 103
omniko, s.r.o., info@kemptilia.sk, +421 917 798 826
omoss, s.r.o., recepcia@penzionbeskydy.sk, +421 43 3709 047
orava skipark, a.s., info@kubinska.sk, +421 907 925 310
sPn Plus, s.r.o., info@villahelia.sk, +421 911 222 806
soŠ obchodu a služieb D. Kubín, skola@zssdk.edu.sk, +421 43 5863 164
Šport. združenie orava slovakia, oravalive@oravalive.sk, +421 902 171 868
Štefan traj – traY, recepcia@hotelarman.sk, +421 43 3709 042
tandem, s.r.o., plte@orava.sk, +421 911 358 182
tatrawest, s.r.o., tatrawest@tatrawest.sk, +421 43 5395 210

5. aquareLax doLný kuBín
Unikátne vodné dielo v centre
Dolného Kubína, ktorého
dominantou je Vodný svet
a celoročne otvorený nerezový
plavecký bazén. Súčasťou
aquaparku je masážnorehabilitačné centrum, reštaurácia
a ﬁtnescentrum, vonku je FunPark.
6. drevené kostoLy
v tvrdošíne a LeštinácH
Drevený rímsko-katolícky gotický
kostol z prvej polovice 15. storočia
bol v roku 2008 zapísaný do
Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.
Artikulárny evanjelický kostol
v Leštinách je národnou kultúrnou
pamiatkou. V Tvrdošíne-Medvedzí sa
nachádza Galéria slovenskej
maliarky Márie Medveckej.

7. podroHáČske foLkLórne
sLávnosti v zuBerci
Letný extratip:
Výnimočné ukážky goralskej
kultúry. Festival sa koná každý rok
začiatkom augusta.

ie nadarmo v každej reklamnej upútavke najznámejšieho producenta nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
a v Českej republike znie slogan: „Rajecká dolina – patentované
prírodou.“
Reč je o destinácii Rajecká dolina, mieste oddychu a stretávania sa, ktoré
predstavuje pre mnohých ľudí čarovnú krajinku. Mohutné skalné masívy
tu striedajú hlboké lesy. Teplé pramene odjakživa liečia bôľ tela aj duše.
Horúce letá a rozsiahle vodné zdroje poukazujú na plnosť harmónie medzi
vodou a slnkom. Vynikajúca dostupnosť zo všetkých kútov strednej Európy
a rozvinuté služby priťahujú návštevníkov objavovať neznáme a čarovné
zákutia Rajeckej doliny.
atraktívna a dostupná celoročná destinácia pre všetkých
Rajecká dolina sa rozprestiera južne od krajského mesta Žilina, s ktorým
bezprostredne susedí, v povodí rieky Rajčanky, obklopená Lúčanskou
časťou Malej Fatry z východu a Strážovskými vrchmi z juhozápadu.
Najznámejším vrcholom a akýmsi symbolom Rajeckej doliny je Kľak. Dve
mestá: Rajec a Rajecké Teplice sú známymi turistickými destináciami
a spolu s okolitými dedinami vytvárajú originálnu ponuku pre návštevníkov všetkých skupín.
Zaujímavosti, ktoré nenájdete nikde inde na svete: unikátna drevorezba
pohyblivý Slovenský betlehem (dielo majstra Pekaru), maľované drevenice
v rázovitej obci Čičmany, ktorých výtvarný motív inšpiroval tvorcov
národného dizajn manuálu a čičmianske ornamenty sa zároveň stali
jedným zo slovenských symbolov. Jedným z najväčších lákadiel pre
turistov sú odjakživa liečivé teplé pramene.

Týždeň v Rajeckej doline
1. BaziLika rajecká Lesná
Kostol Narodenia Panny Márie
v Rajeckej Lesnej je Mariánskym
pútnickým miestom. V blízkosti
kostola sa nachádza Dom Božieho
narodenia, kde je umiestnené
unikátne rezbárske dielo Slovenský
betlehem.

2. ČiČmany
Rázovitá slovenská obec je známa
maľovanou ľudovou architektúrou.
Jej vzory sa vyskytujú ako symboly
na viacerých slovenských
produktoch. V obci sa nachádza
aj múzejná expozícia.

3. kľak (1351 m)
Výstup na Kľak, horský symbol
Rajeckej doliny, je možné
uskutočniť z Fačkovského sedla
(parkovisko, motorest).

4. kúpeLe apHrodite
Obľúbené kúpele v Rajeckých
Tepliciach ponúkajú kúpeľné aj
wellnes pobyty v atraktívnom
prostredí uprostred krásnej
prírody Rajeckej doliny.

Kúpele aphrodite, Osloboditeľov 131, 013 13 Rajecké Teplice, www.spa.sk, spa@spa.sk,
00421 41 54 94 256-7, 00421 905 861 384
hotel Diplomat, 1. Mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice, www.hoteldiplomat.sk,
recepcia@hoteldiplomat.sk, 00421 41 5555 333
hotel skalka, Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice, www.skalkahotel.sk,
skalkahotel@skalkahotel.sk, 00421 41 5493 761, 00421 911 575 733
hotel encián, Osloboditeľov 89, 013 13 Rajecké Teplice, www.hotelencian.sk,
info@hotelencian.com, 00421 917 102 079
Penzión iris, Kuneradská cesta 40/10, 013 13 Rajecké Teplice, www.penzioniris.sk,
info@penzioniris.sk, 00421 41 5494 990, 00421 917 681 326
Penzión raj, Kuneradská cesta 37, 013 13 Rajecké Teplice, www.penzionraj.sk,
info@penzionraj.sk, 00421 41 5494 990, 00421 917 681 326
Penzión my castle, 1. Mája 103, 013 13 Rajecké Teplice, www.mycastle.sk, info@spa-life.sk,
00421 917 102 079
Penzión mlynárka, Pri Rajčianke 1, 013 13 Rajecké Teplice, www.mlynarka.sk,
info@mlynarka.sk, 00421 41 5493 164, 00421 903 532 497
Penzión marco, R. Súľovského 633, 013 13 Rajecké Teplice, www.mlynarka.sk,
info@mlynarka.sk, 00421 41 5493 093, 00421 903 532 497
vila viktória, Slnečná 563, Rajecké Teplice, www.vilaviktoria.sk,
info@ubytovanieviktoria.sk, 00421 907 854 214
ski javorinka Čičmany, Čičmany, www.cicmany-ski.sk, info@cicmany-ski.sk,
00421 41 549 21 10
golf Park rajec, Rajec, www.golfparkrajec.sk, info@golfparkrajec.sk, 00421 917 477 235
Kofola, a.s., Rajecká Lesná 1, www.kofola.sk
ubytovanie gateau, Osloboditeľov 8, 013 13 Rajecké Teplice iveta.smatanova@stonline.sk,
00421 902 071 097, 00421 41 5493 234
mesto rajecké teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, www.rajecke-teplice.sk,
sekretariat@rajecke-teplice.sk, 00421 41 509 90 60
mesto rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec, www.rajec.info, msu@rajec.sk,
00421 41 5422 030
obec stránske, Pod Stráň 168, 013 13 Rajecké Teplice, www.stranske.sk, 00421 41 5493 745
obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec, www.obecdurcina.sk, obecdurcina@stonline.sk,
00421 41 5422 194
obec Fačkov, Fačkov 69, 013 15 Rajecká Lesná, www.obecfackov.sk,
urad@obecfackov.sk, 00421 41 5491 128
obec rajecká lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná, www.rajeckalesna.info,
info@rajeckalesna.info, 00421 41 5488 191
obec Čičmany, Čičmany 166, 013 15 Čičmany, www.obeccicmany.sk,
obec@obeccicmany.info, 00421 41 5492 123
slnečný pavilón, M. R. Štefánika 75, 013 13 Rajecké Teplice, www.slnecnypavilon.sk,
info@slnecnypavilon.sk, 00421 915 094 597, 00421 908 700 716
meritto restaurant & apartments, Súľovského 101, 013 13 Rajecké Teplice, www.meritto.sk,
restaurant@meritto.sk, 00421 911 66 99 66, 00421 41 54 94 544
obec Kunerad, Kunerad 60, 013 13 Rajecké Teplice, www.obeckunerad.sk,
oukunerad@rajec.net, 00421 41 5493 713
obec Konská, Konská 410, 013 13 Konská, www.obeckonska.info,
obecny_urad@obeckonska.sk, 00421 41 5493 703
rescue sYstém, s.r.o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina, www.rescuezilina.com,
rescue@stonline.sk, 00421 41 500 66 66

5. najstarší kostoL
Starý Kostol sv. Heleny
v Stránskom, dnes už zrúcanina, je
najstaršou historickou pamiatkou
Rajeckej doliny. Vedie k nemu
nenáročná turistická trasa aj
cyklotrasa.

6. rajecký maratón
Letný extratip:
Koná sa každý rok začiatkom
augusta. Atraktívne športovospoločenské podujatie, do ktorého
sa zapájajú viaceré obce Rajeckej
doliny. Fotograﬁa je z Čičmian.

7. Hrad Lietava
Zrúcanina hradu sa vypína nad
obcami Lietava a Lietavská Svinná.
Je najväčším hradom v našom
kraji. Ponúka krásne výhľady,
romantické zážitky, ale aj počas
roka viaceré podujatia.

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Organizácia cestovného ruchu Kysuce

Krajská organizácia cestovného ruchu
Žilinský turistický kraj

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 0948 339 264, www.regionkysuce.sk

Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko
Tel.: +421 41 50 32 361, www.zilinskyturistickykraj.sk

ysuce sú jedinečné miesto na objavovanie a spoznávanie prírodných
krás, pozoruhodností a atraktivít. Na bicykli, pešo s ruksakom na
chrbte, autom aj autobusom prejdite región, ktorému dala meno
rieka Kysuca, a ktorý sa skrýva v pohoriach Javorníkov a Kysuckých
Beskýd. Pozývame vás do kraja drotárov, oblých kopcov, čarovných zákutí
a horských kaplniek. Veríme, že si odtiaľto odnesiete neopakovateľné
zážitky a budete sa tu vždy radi vracať.
Región Kysuce je vytýčený pohoriami Beskýd a Javorníkov, v povodí rieky
Kysuca. Tá pramení v Makove, preteká obcami horných Kysúc, v Čadci sa
zahýba na juh a pri Žiline sa vlieva do Váhu. Hrad Budatín, známa
atraktivita Žilinského kraja, leží tesne pri sútoku týchto dvoch riek.
Postavený bol ako vodný hrad, pričom hlboké korytá tvorili prirodzenú
obrannú líniu.
PoloHa: Kysuce ležia na severe Žilinského kraja a Slovenska, susedia
s Českou a Poľskou republikou.
RoZloHa: 935 km2
PoČet oBYvateĽov: 126 000
HRanICe ReGIÓnu:
sever: obec Skalité
východ: obec Nová Bystrica
juh: obce Snežnica a Rudinská (odbočky z Kysuckého N. Mesta)
západ: obec Makov
oBCe a MeStá ReGIÓnu: 37 obcí dvoch okresov Čadca a Kysucké
Nové Mesto, z toho 4 majú štatút mesta (Čadca, Turzovka, Krásno nad
Kysucou a Kysucké Nové Mesto)

Týždeň na Kysuciach

Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
+421(0)41/4302212, primator@mestocadca.sk, www.mestocadca.sk
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, +421(0)41/4364220
+421(0)41/4364482, starosta@makov.sk, makov@makov.sk, www.makov.sk
Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta, 023 01 Oščadnica
+421(0)41/4383121, oscadnica@velka-raca.sk, www.oscadnica.sk
Obec Skalité, 023 14 Skalité 598, +421(0)41/4254630
starosta@skalite.sk, www.skalite.sk
Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
+421(0)41/4204160, obec@vysokanadkysucou.sk, www.vysokanadkysucou.sk
Obec Raková, Raková 140, 023 51 Raková
+421(0)41/4341055, rakova@rakova.sk, www.rakova.sk
Obec Klokočov, 023 22 Klokočov 962
+421(0)41/4358110, starosta@klokocov.sk, www.klokocov.sk
Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
+421(0)41/4302723, obecstaskov@stonline.sk, www.staskov.sk
Mesto Turzovka, Jašíková 178, 023 54 Turzovka
+421(0)41/4209311, msu@turzovka.sk, www.turzovka.sk
Obec Čierne, Čierne 189, 023 13 Čierne
+421(0)41 43 73 222, obeccierne@stonline.sk, www.obeccierne.sk
Cechospol, s.r.o., Penzión Cechospol, 023 14 Skalité 288
+421(0)905356863, cechospol@stonline.sk, www.cechospol.sk
Športcentrum Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1808, +421(0)41/4382199,
+421(0)905592191 sportcentrum@gajuz.sk, www.sportcentrum.gajuz.sk
Rudolf Jarabica, Penzión DOMES, Podzávoz 448, 022 01 Čadca
+421(0)41/4327003, +421 (0)902621261, domes@domes.sk, www.domes.sk
Hotel Centrum, Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca
+421(0)41/4334112, +421(0)911806872, centrum@domes.sk,
www.hotelcadca.sk
SKI Makov, s.r.o., Ústredie 141, 023 56 Makov, +421(0)903231414,
+421(0)905 502 509 info@skimakov.sk, www.skimakov.sk
Róbert Kopera – ROKO, Penzión Centrál, 023 01 Oščadnica 893
+421(0)414382974, +421 (0)905477501, penzioncentral@penzion-central.sk,
www.penzion-central.sk
Sudopark, s.r.o., Klokočov 404
+421(0)915558811, sudopark@sudopark.sk, www.sudopark.sk
SKI Apartmány Makov, Časť Čierne 80, 023 56 Makov, +421(0) 41 43 64 149,
+421(0) 944 940 621, info@makovapartmany.sk, www.makovapartmany.sk
Snowparadise, a.s., Dedovka 40, 023 01 Oščadnica, +421 41 4382 120,
+421 911 243 601 oﬃce@snowparadise.sk, www.snowparadise.sk
Adventure golf, s.r.o., Rodinka Resort, Lalíky – Rieky 1826, 023 01 Oščadnica,
+421 (0)907 802 803, +421 (0)907 802 802, kamilka@kamilka.sk,
www.kamilka.sk
PARTNERI: Mikroregión Horné Kysuce, Klub slovenských turistov Čadca,
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Vitajte

1. ku prameňu kysuce
Nenáročná turistika z obce Makov,
krásne prírodné prostredie, pitná
voda z prameňa.

v Žilinskom kraji
Privítali sme touroperátorov z rôznych krajín sveta:
Talianska, Holandska, Ruska, Číny, Ukrajiny, Česka,
Poľska a mnohých ďalších

2. sudopark kLokoČov
Kúpanie v sudoch s horúcou vodou,
krásne prírodné prostredie v obci
Klokočov. Cestou v obci Klokočov –
Náučný chodník Klokočovské skálie
(záhadné kamenné gule).

3. ŽivČákova
Mariánske pútnické miesto, stará
kaplnka a nový Chrám Panny
Márie Matky Cirkvi, prístup z obce
Korňa autom alebo peši z Turzovky.

Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu KYsuce:

4. oravský Hrad
Jeden z najkrajších a najnavštevovanejších hradov na Slovensku si
jednoducho nemôžete nechať ujsť
v každom ročnom období.

N

Rajecká dolina – patentované prírodou

Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu
rajecKá Dolina:

6. Lanovka na maLinô Brdo
8-miestna kabínková lanovka,
ktorá je v prevádzke aj v letnej
turistickej sezóne.

PoDniKateľsKé subjeKtY:
1. ružomberská lyžiarska, a.s.,
prevádzka: Ski & bike park Malinô Brdo Ružomberok,
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
eurocom investment, s.r.o.,
prevádzka: GINO PARADISE Bešeňová, Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
KÚPele lÚČKY a.s., Lúčky 034 82
tatry mountain resorts, a.s.,
prevádzka: Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina 72, 031 01 Lipt. Mikuláš
prevádzka: Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
1. tatranská, a.s., K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso
DEMS, spol. s r.o., Za Vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa

itajte v Žilinskom kraji. V malebnom regióne Malej Fatry. V kraji
Jánošíka, horských vrcholov, malebných dolín, historických
zákutí, lyžiarskych stredísk, popretkávaný turistickými chodníčkami
a cykloturistickými trasami od kysúc až po terchovskú dolinu. Vitajte
v regióne pre malých aj veľkých, pre aktívnych športovcov, pre turistov,
pre cyklistov, pre nadšencov lyžovania, pre milovníkov histórie, pre
gurmánov, ale aj pre tých, ktorí počas výletu radšej aktívne oddychujú
v krásnom prostredí. Ste na správnom mieste.
Sme radi, že držíte v rukách túto mapu. Znamená to, že chcete mať pri sebe
počas návštevy regiónu Malej Fatry dobrého pomocníka a praktického
našepkávača, ktorý vám poradí, ako stráviť aktívne čas v našom
rozmanitom regióne. Pripravili sme prehľad najväčších atrakcií regiónu
a je len na vás, ktorú z nich si vyberiete. Zažite spoločne veselé chvíle, nové
nezabudnuteľné zážitky a možno aj trošku adrenalínu. Veríme, že vám
sprievodca našepká aktivity podľa vášho gusta, aby ste si pobyt, výlet, či
prechádzku naším regiónom čo najviac spoločne užili.
Príležitostí na aktivity je veľa, preto ak nestihnete niektoré absolvovať,
nevadí! Príďte k nám opäť, v Žilinskom kraji sa určite s rodinou, kamarátmi či priateľmi nudiť nebudete.

T

Oblastná organizácia cestovného ruchu
TUrIEC-KrEMNICKO

4. kronerov rodný dom
V obci Staškov je otvorená
expozícia rodného domu
slovenského herca 20. storočia –
Jozefa Kronera.
Do pozornosti dávame aj Kaštieľ
v Radoli na dolných Kysuciach.

5. veľká raČa (1236 m)
Výstup na najvyšší vrch Kysúc.
Možnosť využiť aj sedačkovú
lanovku z Oščadnice.
6. Letné podujatia
Letný extratip:
Mesto Turzovka počas prázdnin, na
fotograﬁi Beskyd Rallye v rámci
Turzovského leta.
Odporúčame aj Bartolomejský
hodový jarmok v Čadci a Goralské
slávnosti v Skalitom.

7. trojmedzie
Trojmedzie (SK-ČR-PL) – príjemná
turistika z obce Čierne.

C

Vznik KOCR Žilinský turistický kraj

estovný ruch je nutné chápať ako dôležité ekonomické odvetvie
a nástroj regionálneho rozvoja. Dňom 1. 12. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov, ktorého predmetom je úprava podpory cestovného
ruchu v Slovenskej republike, práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorby koncepčných
dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Ustanovenia § 8
a nasl. zákona o podpore cestovného ruchu vytvorili právny rámec pre
založenie, vznik a trvanie krajských organizácií cestovného ruchu.
Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj
cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Podľa
zákona členom krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej
jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území založená podľa zákona
o podpore cestovného ruchu. Ako prvá bola na území Žilinského kraja
založená oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina. Jej
zástupcovia na valnom zhromaždení dňa 31. 1. 2012 odsúhlasili jej vstup
do krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorej
jedným zo zakladajúcich členom bude Žilinský samosprávny kraj. OOCR
Klaster ORAVA schválila vstup do krajskej organizácie cestovného ruchu
na rokovaní predstavenstva dňa 15. 2. 2012. Neskoršie vstúpili do
zakladanej KOCR aj ďalšie vzniknuté OOCR na jeho území – OOCR MALÁ
FATRA, OOCR REGION LIPTOV, OOCR Organizácia cestovného ruchu
Kysuce a OOCR TURIEC-KREMNICKO.
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Oblastná organizácia cestovného ruchu
TURIEC-KREMNICKO
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Tel.: 0908 968 920, www.turieckremnicko.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: 0948 620 661, www.rajeckadolina.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu
OCR Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 0948 339 264, www.regionkysuce.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Klaster ORAVA
Hviezdoslavovo námestie 1651/2,
026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0911 747 339, www.visitorava.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu
MALÁ FATRA
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Tel.: 0918 327 496, www.regionmalafatra.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu
REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/55 65 401, www.visitliptov.sk

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: 041/50 32 111, www.zilinskazupa.sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko
Tel.: +421 41 50 32 361, www.zilinskyturistickykraj.sk
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