SLOVENSKO - Karpaty - Malá Fatra snežnice
8 dní, 7 nocí v penzióne, 6 dní stredne obtiažneho snežnicového trekingu
• Zima strávená aktívnym spôsobom
• Karpaty v zime
• Prechádzky na snežniciach - národný park Malá Fatra
• Obec Terchová - "folklórne srdce" Slovenska
• Rodisko slovenského hrdinu "Juraja Janošíka" slovenský "Robin Hood"

Malá Fatra je možno jedným z najlepšie zachovaných tajomstiev Slovenska a najkrajších
pohorí na Slovensku. Reliéf bol vytvorený s charakteristickými bizarnými skalnými
objektmi - skalami, roklinami, skalnými vežami. Skalnaté scenérie, údolia s mohutnými
útesmi, hlboké a melancholické nížiny a to všetko zakryté prchovým snehom prinášajú
nekonečné variácie krás tohto miesta. K dispozícii je dobre vyvinutý systém horských
chát s typickou relaxačnou atmosférou, takže je možný viacdenný výlet. Vitajte v
Terchovej - dedine s mnohými jedinečnými kultúrno-historickými a prírodnými
špecifikami, ktoré podporujú atraktívnosť tohto regiónu. Terchová sa nachádza na úpätí
pohoria Kriváňska Fatra a rozptýlené osady prekrývajú údolia a kopce Kysuckej
vrchoviny. Terchová je tiež zaujímavá svojou ľudovou kultúrou. Rôzne zo starých
tradícií žijú až dodnes. Typická je terchovská hudba, ľudové odevy, staré remeslá alebo
pastierské chalupy na horských lúkach. Taktiež sa tu narodil slávny zbojnícky kapitán
Juro Jánošík. Terchová je preto hlavným turistickým strediskom v letných a zimných
mesiacoch. Chceli by sme vám ešte viac spomenúť históriu osídlenia, spôsoby života,
ľudí a ich špecifickú kultúru.

Denný program:
Deň 1 Obec Terchová
Slovenské Karpaty s jednoduchými usadlosťami, kde žijú
obyvatelia v drevenných domoch. V horách s poliami a
fantastickými lúkami alebo tichým lesom.
Deň 2 Rodisko "Juraja Janošíka"
Táto oblasť si zachovala tradíciu legendárneho hrdinu Juraja
Jánošíka, kapitána skupiny zbojníkov
Deň 3 Chata "Grúň"
Viac o histórii usadlosti, spôsoboch života, o svete a ich
špecifickej kultúre. Vychutnajte si typickú náladu na horskej
chate s chutným jedlom, nezabudnuteľným výhľadom na
hlavný hrebeň Malé Fatry
Deň 4 Po stopách divých zvierat
Snežnicová trasa prechádza cez sedlo Prislop do údolia
Bránica. Bude možné vidieť medveďa a divoké zvieratá.
Relaxujte popoludní vo wellness centre hotela Branica.
Deň 5 Hlavný hrebeň a vrchol "Kriváň"
Turistika až po hlavný hrebeň, krásne výhľady, ľahké
snežnicové putovanie na horskom hrebeni, najvyšší bod
pohoria Malá Fatra - Veľký Kriváň (1708 m). Vychutnajte si
atmosféru horskej chaty Chleb s chutným jedlom a
opaľovaním
Deň 6 Ľadové vodopády a kaňon
Snežnicové putovanie začína v malebnej dedinke Štefanová,
pod skalnými vežami Poludňové Skaly okolo bizarných
ľadových vodopádov v kaňone Diery.
Deň 7 "Koliba" - ochutnávka slovenských jedál
Snežnicový trek cez sedlo Medziholie do tradičnej dedinky
"Janošíkov dvor" s typickou reštauráciou "Koliba" a
ochutnávka slovenských potravinárskych špecialít. Špecifická
hudba a piesne Terchovej sa zachovali dodnes.
Deň 8 Odchod

Kód
Začiatok / koniec
Veľkosť skupiny
Termíny
Dĺžka pobytu
Obtiažnosť
Max. výška

MF SNE 18
Žilina/ Žilina
2-8
Január - Marec
8 dní, 7 nocí
stredná
1710m/5130ft.

Group size
2-4 pax individual, bez transp.
2-4 pax individual, s transp.
2-4 pax s guidom, s transp.
5-8 pax s guidom, s transp.

Prices
390 EUR/person
520 EUR/person
1320 EUR/person
790EUR/person

Cena zahŕňa
ceny sú na osobu a program v skupine.
• ubytovanie 7 x hotel**
• polpenzia
• snežnice a teleskopické palice
• sprievodcovské služby (v prípade rezervácie programu so sprievodcom)
• transfery z letiska a v rezorte (v prípade rezervácie programu s dopravou)
• informačný manuál (v prípade rezervácie bez sprievodcu)
Cena nezahŕňa
• Medzinárodné lety
• Cestovné poistenie
• Doplnkový program
• Vstupné
• Rôzne osobné výdavky
• Nápoje, obedové balíčky, suveníry atď.
Ceny sú informatívne.
Kontaktujte nás na adrese rado@fatraski.sk, kde Vám pripravíme konkrétnu
ponuku podľa termínu a dostupnosti.
Taktiež Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

