Mala Fatra - najkrajší národný park Slovenska s folklórnym srdcom
8 dní, 7 nocí, 5 nocí v penzióne, 2 noci v horskej chate, 6 dní stredne obtiažneho
trekking v národnom parku Mala Fatra






Skalnaté scenérie, údolia s masívnymi útesmi, hlboké a melancholické nížiny
Typická atmosféra horských chát
Obec Terchová - "folklórne srdce" Slovenska
Terchová - rodisko slovenského hrdinu "Juraja Janošíka"
Strečno starý hrad a mesto Martin - kultúrne centrum Slovenska

Slovensko sa nazýva srdcom Európy. Hory Slovenska sú výnimočné, pretože na
relatívne malej ploche majú veľkú rozmanitosť.
Malá Fatra je jedným z najlepšie zachovaných tajomstiev Slovenska a najkrajších
pohorí na Slovensku. Národný park Mala Fatra zaujíma - po Vysokých a Nízkych
Tatrách - najvyššiu časť pohoria s bohatou a relatívne zachovanou prírodnou
pamiatkou Západných Karpát. Skalnaté scenérie, údolia s masívnymi útesmi, hlboké
a melancholické nížiny a to všetko pokryté bohatou a vzácnou flórou, prinášajú
nekonečné krásy tohto miesta. K dispozícii je dobre vyvinutý systém horských chát s
typickou relaxačnou atmosférou, ktoré počas prograu navštívite. Vitajte v Terchovej dedine s mnohými jedinečnými kultúrno-historickými a prírodnými špecifikami, ktoré
podporujú atraktívnosť tohto regiónu. Terchová je tiež zaujímavá svojou ľudovou
kultúrou. Rôzne zo starých tradícií žijú až dodnes. Typické sú Terchovská muzika
hudba, ľudové odevy, staré remeslá alebo pastierské chalupy na horských lúkach.
Taktiež sa tu narodil slávny zbojnícky kapitán Juro Jánošík. Terchová je aj preto
hlavným turistickým strediskom v letných aj zimných mesiacoch.

Denný program
Deň 1
Príchod do Viedne, transfer do mesta Martin
(v prípade že program je s dopravou)
Deň 2 Starý hrad "Strečno"
Prechádzka lesom bohatá na čučoriedky, maliny, huby,
možnosť vidieť medveďa. Starý a nový hrad "Strečno",
typická atmosféra na horskej chate Pod Klacianskou
Magurou
Deň 3 hlavný hrebeň Malej Fatry,
Turistika po hlavnom hrebeni, krásne výhľady, najvyšší
vrchol, Veľký Kriváň (1.708 m),
Deň 4 Canyon Diery okolo Rozsutca
Trek korytom cez hlboký kaňon Diery - krásny výlet cez
hlboko vyrezávané údolie s ľahkými lezeckými pasážami.
Doplnkový výstup na Maly Rozsutec (1.343 m), ľahké
lezenie odistené reťazami.
Deň 5 Zbojnícky chodník
Turistika po stopách slovenského Robina Hooda "Juraja
Janošíka" prechádzky okolo obrovských skalných brál s
krásnym výhľadom.
Deň 6 Hrebeňovka
Turistika po hlavnom hrebeni, krásne výhľady, typická
atmosféra na horskej chate "Pod Chlebom", prírodný kúpeľ
Deň 7 Najvyšší vodopád Malej Fatry - Šútovský
Schádzate z hrebeňa okolo najvyššieho vodopádu Malej
Fatry 28 metrov vysokého Šutovského vodopádu, cesta
busom do mesta Martin
Deň 8
Transport do Wiedne (v prípade že program je s dopravou)

Kód

MF 01.17

Začiatok / koniec
Veľkosť skupiny
Termíny
Dĺžka pobytu
Obtiažnosť
Max. altitude

Martin / Martin
2 - 14
JUNE - OCTOBER
7 days, 6 nights
STREDNÁ

1708m/8199ft.

Veľkosť skupiny
Cena
2-4 osoby bez sprievodcu,
435 EUR/person
bez transportu
2-4 osoby bez sprievodcu, s
830 EUR/person
transportom
2-4 osoby so sprievodcom, s
1247 EUR/person
transportom
5-8 osôb so sprievodcom, s
794 EUR/person
transportom
9-14 osôb so sprievodcom, s
640 EUR/person
transportom

V cene zahrnuté
Cena je za program na osobu v skupine.
Cena zahŕňa ubytovanie
• 5 x Pension ***, v dvojposteľových izbách so sprchou a WC
• 2 x chata v 3, 4, 5, 6 lôžkových izbách, WC a sprcha na každom
poschodí
• Plná penzia (obed formou balíčka)
• sprievodcovská služba (v prípade rezervácie so sprievodcom)
• transfery z letiska a rezortu (v prípade rezervácie s transportom)
• informačná kniha a mapa (v prípade rezervácie bez sprievodcu)
Čo nie je zahrnuté v cene
• medzinárodné lety
• cestovné poistenie
• doplnkový program
• vstupné
• rôzne osobné výdavky
• nápoje, suveníry atď.

Ceny sú informatívne.
V prípade záujmu o program nás neváhajte kontaktovať na rado@fatraski.sk
Radi Vám zašleme podrobnejšie informácie.

