
 

 
 

Hrebeňová turistika v najkrajších národných parkoch Malej a Veľkej Fatry 
 
9 dní,  8 nocí, 5 nocí v hoteloch , 3 noci v chatách, 7 dní stredne obtiažneho  trekkingu, 

 Horské hrebene, hlboké kaňony, vysoké vodopády 

 Typická atmosféra horských chát 
 Terchová - "folklórne srdce" a rodisko slovenského hrdinu "Juraja Janošíka"  
 Strečno starý hrad, mesto Martin - kultúrne centrum Slovenska 

Územie Veľkej Fatry so značnou koncentráciou prírodných hodnôt vyhlásili v roku 1973 za 

chránenú krajinnú oblasť a v roku 2002 za Národný park Veľká Fatra. Základné prírodné 

hodnoty Veľkej Fatry spočívajú v skutočnosti, že ide o rozsiahle horské územie s členitým 

povrchom, bohatým výskytom krasových javov, so súvislými lesmi, s rozsiahlym a typickým 

hôľnym pásmom, dlhými dolinami, pestrým rastlinstvom a živočíšstvom a najväčším 

náleziskom pôvodného výskytu tisu obyčajného v Európe. 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. 

Národný park Malá Fatra sa nachádza v najzápadnejšom slovenskom vysokom pohorí. 

Medzi jeho najväčšie pozoruhodnosti patria tiesňavy, rokliny, skalné štíty, ako aj turisticky 

atraktívna hrebeňovka. Pre nevšedné prírodné krásy a bohatstvo rastlinných a živočíšnych 

druhov bola krivánska časť Malej Fatry v roku 1967 vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť, 

ktorú v roku 1988 vyhlásili za Národný park Malá Fatra.. Hlavným predmetom ochrany je 

územie s pestrou geologickou stavbou a výrazne členitými rozmanitými formami reliéfu, 

bohatstvom biocenóz, vzácnou flórou a faunou, výnimočnou krajinárskou hodnotou lesných a 

horských komplexov. Chránia sa tu najmä porasty kosodreviny, vzácne rastliny (horcokvet 

Clusiov, iskerník alpínsky) a dravé živočíchy ako sú vlk, rys a medveď 

. 

 



 

 

Denný program: 
Den1 Príchod do mesta Martin  

 

Den 2 Nástup na hrebeň Veľkej Fatry 

Prvý trek prechádza lesom a počas túry môžeme obdivovať krásny 

výhľad na vápencové skulptúry pozdĺž cesty. 

 

Den 3 Hrebeň Velka Fatra 

Na úvod treku ideme okolo pramenov az k hlavnému hrebeňu 
Veľkej Fatry odkiaľ si vychutnáme neopakovateľný výhľad na 
najvyšší bod nášho treku Ostredok. Trek pokračuje hore dole až po 
romantickú chtu pod orišovom, kde strávime obedňajšiu pauzu s 
občerstvením. Trek pokračuje strmším zostupom až po chatu 
Havranovo, kde spíme. 
 
 Den4 Šútovský vodopád a Dolné diery 

Na úvod dňa budeme transportovaní na začiatok treku k 

Šútovskému vodopádu – najvyššiemu vodopádu Malej Fatry (28m). 

Poobedný trek vedie cez kaňony dolných dier v regióne Terchová. 

 

Den 5 Kaňon Horne Diery 

Trek vedie cez úzko zarezané kaňony horných dier s mnohými 

rebríkmi, reťazami, pomocou ktorých prekonáme ťažšie pasáže. Je 

možné zdolať aj Malý Rozsutec (1343m), kde na nás čaká ľahká 

lezecká pasáž. 

 

Den 6 Hrebeň Mala Fatra 

Prekrásny výstup okolo romantickej chaty pod poludňovým Grúňom 

nás privedie ažna hlavný hrebeň Malej Fatry, odkiaľ is vychutnáme 

prekrásne výhľady na okolité vrchy a doliny. Pokračujeme hore dole 

po hrebeni a osviežime sa chutnými čučoriedkami. Po krátkom 

zostupe na chatu pod Chlebom si vychutnáme zaslúženy oddych v 

typickej horskej chate, kde aj prenocujeme.  

 

Den 7 Krivan – najvyšší vrch Malej Fatry 

Krásny trek po hrebeni nás privedie na najvyšší vrch Malej Fatry 

Malý fatranský Kriváň (1709m), Pokračujeme po členitom hrebeni 

až po chatu pod Magurou, kde si oddýchneme a aj prenocujeme.  

 

Den 8 Hrad Strečno 

Trek die okolo romantickej chaty pod Suchým, kde sa môžeme aj 

osviežiť. Mierny zostup nás privedie až do obce Strečno, kde si 

môžme pozrieť zrenovovaný hrad Strečno. 

 

Den 9 Odchod 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

     
     
     

 
 
 
 
 



 

 

Code VFMF 01.17 

Začiatok / Koniec Martin / Martin 

Veľkosť skupiny 2 - 12 

Terminy MAI - OCTOBER 

Dĺžka programu 9 dní, 8 nocí 

Obtiažnosť stredná 

Max. Výška  1709m 

  

 
Veľkosť skupiny 

 
       Cena 

2-4 osoby individualne     520 EUR/person 

5-6 osôb so sprievodcom 610 EUR/person 

7-8 osôb  so sprievodcom 540 EUR/person 

9-12 osôb so sprievodcom 500 EUR/person 

Príplatok za jednotku izbu    60 EUR/person 

  

 

 

 
Cena zahŕňa 
Cena platí na osobu v skupine 

 Ubytovanie 5 x Hotel **, Dvojka izba so sprchou a WC 

 Ubytovanie 3 x chata, viacposteľové izby a sociálne zariadenei na chodbe 

 Polpenzia 

 Transport v deň 2,4 

 Guide servis (pri programe so sprievodcom) 

 Informačný manual a mapa (pri programe pre individuálov)  
 

Cena nezahŕňa 

 Medzinárodné lety 

 obedový balíček 

 poistenie 

 doplnkový program 

 vstupenky 

 iné osobné výdavky 

 nápoje, suveníry a i.. 
 

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


