Koliba u Kuba – SKI ZABAVA
Stredisko sa nachádza priamo v strede oravských vrchov s priamym napojením na turistické trasy.
Priamo pred kolibou prechádza žltá turistická značka s napojením na hlavnú turistickú magistrálu Oravy
(červená značka hrebeňom oravskej magury), pokračuje do Zázrivej, alebo Vás nasmeruje k vrcholu
Paráč.
Vrchol Vasiľovskej hole je miesto s unikátnym výhľadom na kotlinu Bielej Oravy, z ktorej uvidíte
Oravskú priehradu, okolité obce, ale aj známe vrcholy Pilsko, Babiu horu, vrcholky Roháčov a Rozsutec.
Prehľad základných možností ponúka nasledovná mapka:

zdroj:
http://leto.skizabava.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=304&lang=sk

Hruštín - Vasiľovská hoľa
Hruštín – Vasiľovská hoľa 920 m n.m.
Novovybudované, komplexne vybavené horské stredisko SKI ZÁBAVA Hruštín leží v
nadmorskej výške od 900 m do 1150 m na severnej strane Oravskej Magury, 7 km za obcou
Hruštín. Táto poloha v kombinácii s tradičným štýlom a vkusným zariadením a milým
personálom poskytuje záruku kvalitného odpočinku počas letných dní.
Dominantou strediska je komplex zrubových domov a hlavná Koliba u Kuba tzv. "drevená
dedinka". Stredisko ponúka ubytovanie vyššieho štandardu. Stravovanie je zabezpečené v
štýlovej kolibe s ponukou tradičných slovenských i regionálnych špecialít.
Po vychádzkach do okolia, cyklotúre, celodenných výletoch k regionálnym atrakciám, alebo
len po dni oddychu v štýlovej atmosfére podporenej zvukom zvoncov pasúcich sa oviec si
môžete dopriať relax v našom mini wellness zariadení, alebo solárne vyhrievanom bazéniku.
Ideálny deň možno zavŕšiť posedením pri ohnisku spojenom s grilovaním a opekaním slaniny.
zdroj: http://slovakia.travel/hrustin-vasilovska-hola

Puchmajerovej jazierko – prírodný klenot
medzi stromami

Puchmajerovej jazierko je drobné rašeliniskové jazero v Oravskej Magure na severnom svahu pod
vrchom Minčol. Jazierko s rozlohou 0,1 hektára je hlboké 5-6 metrov, leží v pramennej oblasti potoka
Hruštínka v nadmorskej výške 1200 metrov. Vďaka minimálnemu zásahu ľudskej činnosti tu možno
pozorovať zachovaný pôvodný ekosystém, nachádzajú sa tu viaceré vzácne a kriticky ohrozené druhy
rastlín.
Jazierko má aj iný ako prírodný význam ale aj kultúrny význam. Viaže sa k nemu povesť, podľa ktorej
z jazierka vyplával lodný kufor, alebo že sa v ňom potopil volský povoz naložený senom, dokonca že
tu plakávala dievčina, ktorá zomrela pred svadbou a premenila sa na vílu.

zdroj: http://oravakamsdetmi.sk/carovne-miesto-na-kubinskej-holi-puchmajerovejjazierko/

Oravská priehrada
Oravská priehrada je najvyhľadávanejším turistickým centrom hornej Oravy. Na južnom a
juhovýchodnom brehu priehrady okolo hlavnej dopravnej komunikácie sa nachádzajú najvýznamnejšie
letné strediská rekreácie a športu - Slanická osada a Prístav.
Veľmi dobré podmienky poskytuje Oravská priehrada milovníkom windsurfingu a jachtingu, vodným
lyžiarom a potápačom. Ostatným vyznávačom vody a slnka sú k dispozícii vodné bicykle, loďky a jazda
na motorovom člne. Pri návšteve Oravskej priehrady by ste nemali vynechať plavbu výletnou loďou
na Slanický ostrov, ktorý je pozostatkom jednej zo zatopených obcí - Slanice. Na ostrovčeku sa
nachádza kostol Povýšenia sv. Kríža, v ktorom je umiestnené múzeum ľudovej plastiky, diela
neznámych ľudových rezbárov a kamenárov z minulých storočí.

Zdroj: https://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/oravska-priehrada_185_1.html

