JAR , LETO,
JESEŇ
Turistika

1) Ku zvonici – stará zvonica sa nachádza len 30 min. od chaty v osade Marunovia.
Dostanete sa tam peši alebo na bicykli. Čaká Vás stúpanie do kopca po poľnej ceste,
no odmenou bude ticho a pekné výhľady na okolité osady a lesy.
2) Osada Jánošíkova – len 1 hod.
peši od chaty nájdete miesto, kde sa
narodil Juraj Jánošík. Žiaľ, rodný dom
sa nezachoval, ale na mieste, kde stál,
je umiestnená pamätná tabuľa. A
určite navštívte jeho múzeum, ktoré sa
nachádza v centre Terchovej.

3) Poľany – miesto s jedným z najkrajších výhľadov na
panorámu Malej Fatry je len 1 1/4 hod. od chaty a nie
je to vôbec náročný výlet. Najskôr pôjdete do osady
Jánošovia a potom ďalej po poľnej ceste až k tomuto
vyhliadkovému bodu. Odtiaľ sa môžete vrátiť k chate
alebo pokračovať po zelenej značke a dostanete sa až
na Biely Potok k hotelu Diery, kde začína
najnavštevovanejší turistický chodník Jánošíkove Diery.

Tipy na výlety:
1) K Chate na Grúni
Chata Vrátna → Chata na Grúni ¾ hod. → späť po
tej iste ceste 35 min., alebo → do Štefanovej ¾ hod.

2) Dolné a Nové Diery
Hotel Diery na Bielom Potoku → Dolné Diery - 25
min.→ Nové Diery - Podžiar - 40 min. → Hotel
Diery ¾ hod. ( celkom cca 2 hod.

3) Výstup na Malý alebo Veľký Rozsutec cez
Diery – celodenná túra
Hotel Diery → Podžiar 1 hod.→ Horné Diery – sedlo
Medzirozsutce 1 ¾ hod.→ Malý Rozsutec 20 min.
a odtiaľ 15 min. späť alebo z Malého Rozsutca dole
→ Osada Podrozsutec → Hotel Diery 2 hod.
alebo
zo sedla Medzirozsutce → Veľký Rozsutec 1 ¼
hod. → Medziholie 1 hod. → Štefanová 1 hod.→
Dolné Diery, Hotel Diery 1 hod.

hrebeni cez Hromové a Steny až na Poludňový Grúň
1 hod. → dole k Chate na Grúni ¾ hod. → Chata
Vrátna ½ hod.

4) Zbojnícky chodník
a) Tiesňavy → Zbojnícky chodník → Malé nocľahy 1
¼ hod. → Sokolie 15 min. → Starý dvor 45 min.
b) Tiesňavy → Zbojnícky chodník → Malé nocľahy 1
¼ hod. → sedlo Príslop 1 ½ hod. → Starý dvor ½
hod.
c) Tiesňavy → Zbojnícky chodník → Malé nocľahy 1
¼ hod. → Obšívanka → Vyšné Kamence 2 ½ hod.

7) Šútovský vodopád
Chata Vrátna → Kabínovou lanovkou na Snilovské
sedlo → Chata pod Chlebom ( celoročne otvorená
chata s občerstvením ) ½ hod. → Šútovský
vodopád 1 ¾ hod. (vodopád sa nachádza pár
desiatok metrov od tur. chodníka, je vysoký 38 m
a napájajú ho Mojžišove pramene vyvierajúce pod
Hromovým) → obec Šútovo 1 ½ hod. Tam sa
nachádza lom, kde sa môžete v letných mesiacoch
okúpať. Voda je tu čistá a osviežujúca. Na návrat do
Terchovej môžete využiť vlak: Šútovo- Žilina a odtiaľ
bus Žilina – Terchová.

5) Hrebeň Malej Fatry smer Zázrivá – krátka
túra
Chata Vrátna → Kabínovou lanovkou na Snilovské
sedlo → doľava na Chleb ½ hod. → ďalej po

6) Hrebeň Malej Fatry smer Strečno – dlhá túra
Chata Vrátna – Kabínovou lanovkou na Snilovské
sedlo → doprava na Veľký Kriváň 45 min. → Malý
Kriváň 1 hod. 20 min. → Suchý 1 ½ hod. → zostup
na Chatu pod Suchým 40 min. → Strečiansky
priesmyk 1 ½ hod. → Strečno 1 hod.

Zaujímavosti v obci
1) Múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej – vysunutá expozícia
Považského múzea v Žiline, budova Obecného úradu Terchová. V
múzeu si pozriete krátky, ale zaujímavý dokument o Terchovej
a exponáty z minulosti. www.pmza.sk

2) Betlehem v kostole Sv. Cyrila
a Metoda – tento drevený Terchovský
Betlehem sa nachádza v predsieni kostola
a je dielom terchovských rezbárov.

3) Socha Juraja Jánošíka - socha sa nachádza na kopci nad
Terchovou smerom do Vrátnej. Vedie k nej malý chodník, je odtiaľ
pekný výhľad na celú obec.

4) Krížová cesta na vrch
Oravcové - Krížová cesta je postavená zo skla a kameňa, vyťaženého
pred vyše sto rokmi v Terchovej. Nachádza sa na vrchu Oravcové.
Z centra Terchovej sa na vrch k vyhliadke dostanete peši, trvá to asi 30
min.

5) Rozhľadňa Terchovské srdce - nachádza sa v centre
obce na vrchu Oblaz ( za predajňou LIDL ). Je vysoká 30 m a
ponúka pekné výhľady celú Terchovú a okolité kopce. Vedie k
nej náučný chodník s 10-imi informačnými tabuľami.

Múzeá v okolí
1) Múzeum kysuckej dediny – Vychylovka – cca 40 min.
autom z Terchovej
Múzeum je v prevádzke od mája do októbra a po pešej
prechádzke cezeň sa môžete tešiť na jazdu lesnou úvraťovou
železničkou. Väčšia časť doteraz vybudovanej expozície je
prenesená z dnes už neexistujúcej obce Riečnica .
www.kysuckemuzeum.sk

2) Kaštieľ v Radoli – cca 40 min. autom z Terchovej. Patrí medzi
najstaršie historické objekty na Kysuciach, možno tu vidieť
napríklad stoličku ale aj maketu mamuta, rozličné pracovné
nástroje, keramiku, zlomky nožov, hroty šípa či oštepa z obdobia
paleolitu. www.kysuckemuzeum.sk

3) Múzeum
slovenskej dediny
Martin Jahodnícke háje – cca 1 hod. autom z Terchovej
Múzeum je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na
Slovensku. Nachádza sa tu 143 objektov obytného,
hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho
charakteru. www.skanzenmartin.sk
4) Múzeum oravskej dediny – Zuberec – cca 1 hod. 30
min. autom z Terchovej
Múzeum sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti
horstva Roháčov. Väčšina objektov bola odkúpená od
pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo
poskladaná v múzeu. www.muzeum.zuberec.sk

5) Dedina Vlkolínec – cca 1 ¼ hod. autom z Terchovej
Živá obec pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry zapísaná do
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. www.vlkolinec.sk

Hrady, zámky
1 ) Hrad Strečno – stojí na začiatku strečnianskej
tiesňavy proti toku Váhu na strmej vápencovej skale vo
výške asi 420 m.n m.. V minulosti bol najbezpečnejšou
pevnosťou horného Považia. Dá sa k nemu dostať aj
skratkou – cez obec Varín prejdete do Nezbudskej Lúčky,
ktorá sa nachádza oproti hradu a kompou sa preveziete
cez Váh – stojí to za to www.pmza.sk, http://
www.kompastrecno.sk

2) Starý hrad pri Varíne je zaujímavá turistická destinácia
obklopená prírodou Malej Fatry. Túto túru zvládne každý a
okrem prechádzky prírodou je z tohto miesta nádherný
výhľad.

3) Oravský hrad - zachovalý rozsiahly hrad s areálom,
jeden z najmalebnejších hradov na Slovensku, týčiaci
sa na strmom vápencovom brale 112 m nad hladinou
rieky Orava. www.oravamuzeum.sk

4) Lietavský hrad - druhá najväčšia zrúcanina na
Slovensku, je postavený na strmom hrebienku medzi
obcami Lietava a Lietavská Svinná. Vstup do hradu je
voľný.

5) Hrad Sklabiňa – ruiny tohto hradu sa nachádzajú 9 km
východne od Martina v pohorí Veľká Fatra. Keď tu už
budete, môžete súčasne navštíviť Múzeum slovenskej
dediny v Martine, či Národný cintorín.

