Turistické trasy:
Trasa 1 : Vasiľovská hoľa (hore na kopec pred hotelom)
➢
➢
➢
➢

trasa ide popri ohrade oviec (po žltej značke ), neskôr priamo cez kopec
už v polovici kopca je prekrásny výhľad na scenériu Oravy , vidieť aj Oravskú priehradu
dĺžka trasy : cca 1300m ( dĺžka vleku 1100 m )
prevýšenie : 240 m

Trasa 2: napája sa na trasu 1 a pokračuje k Puchmajerovej jazierku
➢ cesta vedie po hrebeni Vasiľovskej hole - po žltej značke, vojde sa do lesa a odbočí ostro
doľava
➢ zamierte do lesa smerom na 1139 metrov vysoký vrch Minčol (samotná turistická trasa na
Minčol je značená modrou turistickou značkou)
➢ na jednom zo stromov je umiestnená tabuľka s nápisom „C zóna – územie európskeho
významu“. Tu treba odbočiť doľava a za pár minút sa po vychodenom chodníku dostanete
k jazierku
➢ trasa od vrchola Vasiľovskej hole trvá asi 45-50 minút na ceste sú už len mierne prevýšenia
➢ cestu od vrcholu Vasilovskej hole k jazierku zvládnu aj deti
➢ celý okruh od hotela Kristína k Jazierku trvá cca 3 - 3,5 hodiny
Trasa 3 : napája sa na trasu 1 a do sedla Kubínskej hole
➢ trasa pokračuje z po hrebeni Vasiľovskej hole smerom k Puchmajerovej jazierku , kam však
neodbočíte (alebo áno - pozriete si Puchmajerovej jazierko a následne sa vrátite
a pokračujete) do sedla Kubínskej hole
➢ späť k hotelu sa vrátite po červenej značke
➢ cesta trvá cca 5 hodín (celý okruh od hotela Kristína )
➢ po zelenej značke – dlhšia trasa a po žltej značke kratšia trasa
Okrem turisticky, Orava ponúka radu zaujímavostí :
•
•
•
•

Oravský hrad
Oravskú priehrad s možnosťou plavby loďou a prehliadky Slanického ostrova
pre deti aj dospelých zaujímavá je aj jazda na lesnej železničke
určite za pozornosť stojí aj Oravský skanzen v Zuberci

A tí čo túžia po kúpaní môžu navštíviť:
• termálne kúpalisko Oravice
• Chocholowské termy v Poľsku

