ŠPORT
1) Kabínková lanovka Chleb - Nachádza
sa priamo vo Vrátnej. Turistom šetrí nohy
pred výstupom na hrebeňovku a neturistom
ponúka rýchly vývoz za krásnym výhľadom
na hrebeň Malej Fatry a okolité kopce.
Premáva celoročne. ( 15 min. autom od
chaty ) www.vratna.sk

2) Na bicykli za relaxom – cca 3 km od
chaty je malé športovisko, kde nájdete
minigolf, tenisový kurt, futbalové ihrisko
a hojdačky pre deti. Príjemné posedenie
s občerstvením Vás čaká na letnej terase. V
našom regióne je viac ako 600 km
cyklotrás. Na niektoré z nich je možné
napojiť sa aj priamo od chaty. Pri plánovaní
túry alebo cyklotúry vám radi pomôžeme.
http://www.regionmalafatra.sk/co-robit/
cyklotrasy/ , http://www.terchovavratna.sk/
festa-club

3) Relax centrum Terchovec – okrem bazénu tu
nájdete multifunkčnú halu na tenis či futbal, halu
na squash, minibowling, posilňovňu a bar s
občerstvením. www.terchovec.eu

4) Profi kolobežky - nechce sa Vám ísť peši
z Vrátnej do Terchovej? Tak si požičajte kolobežku
a prejdite na nej cez celú Vrátnu. Je to zážitok,
ktorý stojí za to. Cez horúce letné dni to padne
výborne, tak ako splav rieky Orava či Váh na
raftoch… www.vratna.net

5) Adventure Golf v Zázrivej – zážitok
z minigolfu na 18- jamkovom ihrisku v krásnom
prostredí zázrivskej dolinky – zábava pre
všetkých od apríla do októbra. Len 15 min.
autom od chaty www.adventuregolf.sk

6) Plte na Váhu – ak chcete spoznať tradíciu
pltníctva na najznámejšom úseku –
v strečianskej úžine, tak neváhajte a odskočte
si do Strečna pod hrad na jedinečný zážitok.
Plavba na drevených pltiach trvá asi jednu
hodinu a po nej sa môžete občerstviť
v Gazdovskom dvore, či vystúpiť na hrad
Strečno. www.plte.strecno.sk
7) Horolezectvo a skalolezectvo to sú aktivity, ktoré sú čím ďalej
atraktívnejšie. Adrenalín pri tomto
športe môžete zažiť na Belských
skalách, ktoré sa nachádzajú po ľavej
strane pri vstupe do Belskej doliny
( cca 10 km od chaty. Poloziť si tu
môžu začiatočníci aj skúsení lezci.
GPS: 49°13´16.2´´N, 18°57´19,8´´ E

8) Vodné dielo Žilina - je obľúbeným
miestom na aktívny oddych pre domácich aj
hostí. Po hrádzi sa môžete premávať na
bicykli, korčuliach alebo si užiť iba
prechádzku. V okolí sú športoviská,
skatepark, minigolf, detské ihriská a
reštaurácie.
GPS: 49°12´58.63 "N, 18°46´14.46" E

9) Lezecká stena vo Village resort Hanuliak
v Belej - patrí medzi najvyššie steny na
Slovensku s výškou 13,5 m. Ponúka 18
lezeckých línií, je vhodná pre lezcov aj amatérov.
www.resorthanuliak.sk

