
Ako k nám?
Autom, vlakom - Zázrivá je vzdialená 40 km od dia nice 
a vlaku v Žiline a 20 km od Kra ovian. 

Tip:

sledujte nás na facebooku:
Obec Zázrivá

Vo svojom naviga nom prístroji si nastavte adresu:
Zázrivá, Stred
alebo súradnice: 49.27696 19.1552

o alej?
Vyberte si z ponuky služieb a rôznych akcií na našej 
webstránke www.zazriva.com

Obec Zázrivá
Stred 401, Zázrivá 02705
tel: 043 / 5896 133
email: 
obeczazriva@stonline.sk
web: www.zazriva.com

www.zazriva.com

Klaster ORAVA
Oblastná organizácia 
cestovného ruchu
www.visitorava.sk

Združenie 
Turizmus Zázrivá
www.turizmus-zazriva.sk

Vitajte v Zázrivej
Co zaujímavé u nás môzete vidiet a zazit
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Dedinka Zázrivá je roz ahlá, má 11 osád, jej chotár 
hrani í s Kysucami, Horným Považim, Oravou - preto je 
jej krajina rôznorodá.

Obyvatelia sú inní v oblasti cestovného ruchu, 
kultúry, športov, rôznych záujmových inností.
V oblasti folklóru dlhé roky pôsobí Detský folklórny 
súbor Zázriv ek a folklórna skupina Ký era. V obci sú 
organizovaní futbalisti, hasi i, materské centrum 
a alšie skupiny so záujmom o rôzne oblasti.

Zázrivá je astým cie om rekreantov, a má dostupnú 
potrebnú štruktúru služieb v cestovnom ruchu.

Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na 
pomedzí Malej Fatry, Oravskej Magury a Oravskej 
vrchoviny. Je ob úbeným cie om pre trávenie vo ného 
asu, dovolenky a aktívneho oddychu. 

O Zázrivej
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Tip:
Viac o Zázrivej sa dozviete 

na stránkach:
www.zazriva.com

www.zazriva.net

a na facebooku:
Obec Zázrivá

V Zázrivej je Záchranná stanica a Ekocen-
trum, návštevu je potrebné vopred dojedna  

na ísle: 0903 504 470
V jej blízkosti v asti Dolina je aj vo ne 

prístupný Náu ný chodník. 
Pre viac info a možnos  podpory:

www.zachranazvierat.sk
alebo facebook: Záchranná stanica pre zranené 

živo íchy Zázrivá

Chotár 
Zázrivej je 
veľmi členitý, 
čo tejto 
horskej 
dedine 
dodáva 
osobitné 
čaro.

Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú 
pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky 
Povestí spod Rozsutca.

www.zazriva.com
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Tip na túru:
- Cykloprechod Zázrivským 

chotárom, termín: jún
(vi  www.zazriva.com)

Upozornenie:
Na opeka ku sú najlepšie miesta 
na to ur ené, napríklad pri ubyto-
vacích zariadeniach. V prírode je to 
možné len mimo národného parku 
a lesa, na bezpe ných miestach. 

Dodržujme bezpe nos  a správaj-
me sa k prírode zodpovedne, aby 

sa zachovala aj pre naše deti.
       

Tip na túru:
       - oblas  Rozsutcov a Malej Fatry:

Zo Zázrivej - Bielej po zelenej zna ke, alebo zo Zázrivej 
- Petrovej po žltej zna ke na Medziholie. Potia to to 

zvládnu aj deti. Na Osnicu a Stoh jednoduché túry, na 
Rozsutce náro nejšie.

- Z centra obce zelená zna ka smer Javorinka - 
krásne výh ady na celú Zázrivú, vhodné aj pre deti.

- Z centra obce ervená zna ka -  je to dôležitá turistická 
trasa E3 ktorá ide cez nieko ko európskych štátov. U nás - 
smer Min ol - túra lesom vhodná aj pre deti, z Kubín-
skej hole výh ady na Oravu, smerom do Malej Fatry 

na Rozsutce, Stoh a hrebe  Malej Fatry.
- cyklotúry - sledujte zna kované trasy, horské sú 

náro nejšie ako cestné, ale sú s krásnymi výh admi.

Leto v Zázrivej
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Leto je v našich kon inách najvhodnejšie ro né obdobie 
na turistiku, cykloturistiku, prechádzky, autdorové 
aktivity vôbec. Zázrivá a jej okolie má ve a možnosí 
rekrea nej, ale aj náro nejšej turistiky.

Pri Vašich výletoch by bolo najlepšie orientova  sa 
pod a mapy. Zakúpte si Malú Fatru alebo Oravu, 
Zázrivá býva zaradená do oboch celkov.

Pri troške poroznosti a š astia, 
nájdete množstvo krásnych 

kvietkov, zbadáte lesné zvieratko.. 
alebo nájdete jedlú hubu - príroda 

u nás je ve mi pestrá.

www.zazriva.com
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Tipy na zaujímavé akcie:

Zú astnite sa zimného 
“Kop ca ä sa po 

Zázrivských v škoch” - 
lyžiarskeho a pešieho pre-

chodu Zázrivským chotárom
alebo

Zimných pretekov v zjazde 
“O pohár starostu 

Zázrivej” 
v Ski-centre v Havranej.
Termín - február / marec 

sledujte web stránku 
www.zazriva.com

Tipy na lyžova ku:

Priamo v Zázrivej - Havranej 
máme stredisko

Ski-centrum Kozinec, 
s množstvom tratí - ur ených 

skôr pre skúsenejších lyžiarov.

V blízkosti Zázrivej je tiež 
nieko ko a ších zimných 

stredísk.

Skialpinistické a vysokohorské túry: najmä v 
oblasti Malej Fatry sú ob úbené. Vyrazi  môžete 

priamo zo Zázrivej, do oblasti Rozsutcov, Osnica, 
Stoh. Dôležité je sledova  predpove  po asia a 

vývoj lavínovej situácie!

Zima v Zázrivej
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Ke  zima na severe Slovenska praje, tak sa u nás 
môžete nielen lyžova , ale aj bežkova , sánkova , 
gu ova , a obdivova  aro zimnej krajiny.

Náš chotár je ve ký, a tak zimný výlet si môžete vybra  
z ve kého množstva - pod a Vašich schopností, alebo 
sa len jednoducho vyberte, kam Vás o i zavedú - v zime sa to 
smie. Skúsi  možete takisto aj letné trasy, sledujte cesty, 
zna kované chodníky - nezabudnite však na bezpe nos .

www.zazriva.com
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Kalendár vybraných podujatí 
v Zázrivej

Február:
Fašiangy

Reprezenta ný ples Turizmu

Marec:
Kop ca ä sa po Zázrifských v škoch

Sú až z lyžiarskom zjazde “O pohár starostu 
Zázrivej”

Apríl/Máj:
Stavanie a vá anie Mája

Jún:
Cykloprechod Zázrivským chotárom

Jánske ohne

Júl:
Výstup na Rozsutec (Na Cyrila a Metoda)

Zázrivské dni

August:
Odpustové dni

Zázrivský diferák
Rozlú ka s letom

September:
Výstup na Morské oko v Min ole

Veterán cyklo-relý

December:
Viano ná polno ná svätá omša

Silvestrovský výstup na Rozsutec

Pre podrobné info a presné dátumy sledujte 

www.zazriva.com

Podujatia v Zázrivej
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Kalendárium rôznych udalostí v Zázrivej je ve mi 
pestré, na našich podujatiach sú vítaní ako domáci, tak 
aj hostia. V priebehu roka sa u nás koná nieko ko 
kultúrno-spolo enských podujatí.

Najvä ším podujatím sú Zázrivské dni na konci júla:
kultúrny program, rôzne originálne sú aže - napríklad 
vo výrobe korbá ikov; gazdovské dvory, remeselníci, 
svätá omša za ú astí krojovaných, sprievod a s ítanie 
krojovaných “Kolo nás”

www.zazriva.com
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Okrem podujatí organizovaných v spolupráci s obcou, sa 
konajú aj podujatia organizované inými organizáciami, ako 
napríklad Katarínska a Štefanská zábava, Ples Turizmu 
a iné. Aj na nich sú vítaní domáci i hostia.

V Zázrivej sa konali zatia  dva ro níky 
Medzinárodných majstrovstiev Slovenska vo 
Varení bryndzových halušiek, a jeden ro ník 
Zázrivských halušiek - akcia, ktorej vý ažok 
sme venovali na dobro inné ú ely.

V obci sa viackrát do roka konajú rôzne 
podujatia, kde sprievodným programom sú 
vystúpenia folklórnych skupín - vzácne 
kultúrne dedi stvo sa snažíme zachova  aj 
takýmto spôsobom.

Technickejším, ale ob úbeným podujatím je 
sú až doma vyrobených traktorov - Zázrivský 
diferák.
Zatia  trikrát sa konali historické 
rekonštrukcie “Bojov o Rovnú horu” - s klub-
mi vojenskej histórie z celého Slovenska.

Ob úbené sú rôzne 
pešie a cyklo 
výstupy, vrátane 
recesistickej 
Veterán cyklo-relý.

www.zazriva.com
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Jánošíkov dvor
- zázitok pre celú rodinu

Máte radi originálne miesta? Pre 
individuálnu rekreáciu, 
turistiku, lyžova ku, i pre 
firemné využitie? Drevenice 
Jánošíkov dvor sú situované 
v Zázrivej pod hrebe mi Malej 
Fatry v krásnom prírodnom 
prostredí národného parku 
v blízkosti Jánošíkovho rodiska 
Terchovej. Útulné ubytovanie 
v 3 dreveniciach 
s kapacitou 44 lôžok, štýlová 
reštaurácia so slovenskými 
špecialitami pre 38 osôb, 
zážitkové balí ky po as celého 
roka. Gril, kryté ohnisko, mini - 
ihrisko, hra ky, prenájom 
bicyklov, parkovanie, wifi. 
Wellness po turistike, i 
lyžova ke: fínska sauna, 
vonkajšia vírivka, masáže na 
objednávku. V areáli je 
absolútna novinka v SR - 
Adventure golf. Klasický golf 
zmenšený do ve -
kosti minigolfového ihriska s 18 
jamkami. Ob úbená a zábavná 
aktivita pre malých aj ve kých. 

Pre o si vybra  naše zariadenie? 
Jedine ná pohoda a k ud v tichej 
asti Zázrivej, ved a zur iaceho 

potô ika. Rodinné prostredie pre 
deti i domáce zvieratká. Rôzne 
aktivity v dosahu do 30 minút. 
Originálne drevenice pod 
Rozsutcom, kde sa budete cíti  
ako DOMA. Vô a krbu a chutnej 
kuchyne.

Jánošíkov dvor
Malá Petrová 8, Zárivá

tel.:+421 907 826 250

email: rezervacie@janosikovdvor.sk
web: www.janosikovdvor.sk

Sluzby v cestovnom ruchu

Fotografie prírody, fotografovanie

Agroturistika Boronco

Chalupa Tereza
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je nová drevenica na polosamote, pri lese, na južnom slne nom svahu s krásnou panorámou 
Rozsutca, 2 km od obce Zázrivá. Trasa prístupovej cesty je totožná z ervenou turistickou trasou 
na Kubínsku ho u. Na prízemí chaty je v strede dobre vybavená kuchy a spojená so 
spolo enskou miestnos ou, v ktorej je kozub,ve ký jedálenský stôl a rohová rozkladacia seda ka. 
Z tejto miestnosti vedú schody do podkrovia, kde je 1x2, 2x1, WC. Na avo z kuchyne je 
stavebne oddelená miestnos  s TV, sedenie 2x1, rozkladacia pohovka a 2 válendy. V podkroví sú 
izby 1x2, 2x1. V suteréne je kúpel a a samostatné WC. K vybaveniu chaty patrí aj TV Skylink, 
umýva ka riadu, 1 detská postie ka, 1 detská seda ka, detské preliezky, hojda ky. 
Pri chalupe sa nachádza lyžiarsky vlek LV100, vhodný pre nenáro ných a za iato níkov.
Kontakt: Vladimír Antol, tel.: +421 903 310418, email: vladoantol42@post.sk web: www.chalupatereza.4d.sk

Chata v Zázrivej
Chata sa nachádza na samote v krásnom horskom prostredí pod Rozsutcom, vo výške 780m. 
V chate sa vyspí 19 udí + možnos  prístelky. Chata má dve samostané WC a tiež dve samostatné 
sprchy, ústredné kúrenie, teplú a studenú vodu, saunu s bazénikom, prá ku. Na prízemí je plne 
vybavená kuchy a (mikrovlnná rúra, pekárni ka na chlieb, umýva ka riadu, rýchlovarná 
kanvica, kávovar, hriankova , chladni ka s mrazni kou, sklokeramická varná doska, 
teplovzdušná rúra na pe enie) s novopostavenou murovanou dobovou pecou. Spolo enská 
miestnos  s Tv, satelitom, domácim kinom a dvoma roz ahovacími pohovkami, murovaná pec. Na 
prvom poschodí sa nachádzajú tri izby, v ktorých sú rozmiestnené dva Tv a hracia konzola Xbox 
360. Pri chate sa nachádzajú dve ohniská na opekanie s posedením a medeným 20l kotlíkom.

Mgr. Martin Látal, tel.: 0905 355 129, e-mail: martin.latal@gmail.com, web: www.chatavzazrivej.sk

Nachádzame sa v Havranej doline, ponúkame Vám možnos  strávi  príjemnú dovolenku na 
gazdovskom dvore, s možnos ou aktívneho využitia vo ného asu, jazdenia na ko och,
a v zimnom období s možnos ou lyžova ky.
Ondrej Boron o, tel.: +421 905 668 776, email: agroturistika@stonline.sk, web: www.penzionagroturistika.sk

Penzión Solisko

Hotel Havrania

Príjmite pozvanie do nášho penziónu Solisko, ktorý je situovaný v centre malebnej rázo-
vitej obce Zázrivá, ktorá svojou krásou o arila už nejedného turistu. Pokojné prostredie 
nášho penziónu Vám spríjemní vašu dovolenku. Môžete sa túla  turistickými chodní kami 
a objavova  prírodné zákutia. V o arujúcej scenérii pod Rozsutcom môžete strávi  príjemné 
chvíle s rodinou i priate mi. V zime môžete využíva  lyžiarske svahy v Zázrivej alebo 
okolitých lyžiarskych strediskách. V splo enskej miestnosti je biliard, stolový futbal 
a šípky. Veríme, že pri návšteve tohto arokrásneho kraja si vyberiete práve náš penzión.

Penzión Solisko Zázrivá, tel.: +421 43 5896 565, email: info@penzion-solisko.sk, web: www.penzion-solisko.sk

Ticho, vynikajúci vzduch, výh ad na Rozsutec a jedna z najkrajších prírodných panorám 
Slovenska z Hotela Havrania, sú balzamom pre telo i dušu. V útulnom prostredí izieb a 
spolo ných priestorov Hotela Havrania nájdu hostia dostatok súkromia i pohodlia, 
v reštaurácii si môžu pochutna  na jedlách európskej kuchyne alebo miestnych 
špecialitách, tiež máme široký výber kvalitných odrodových vín. Letné grilova ky 
v zrubovej kolibe s nezabudnute ným výh adom na západ slnka a ve ery v altánku 
spestruje živá hudba.

Konferen nú miestnos  máme vybavenú modernou po íta ovou, projek nou a zvukovou 
technikou. Internet je samozrejmou sú as ou celého hotela. K dispozícii je novovybu-
dované wellness s modernými saunami, bazénom relaxa nou miestnos ou a ochladzo-
vacím bazénom. Horské bicykle a tenisový kurt sú hos om k dispozícii i s tipmi na výlety.

Kontakt: Hotel Havrania, tel.: +421 43 5896362, fax: +421 43 5896360, email: 
mail@hotelhavrania.sk, web: www.hotelhavrania.sk

Fotografie prírody Zázrivej, Malej Fatry 
a iných regiónov Slovenska, vhodné ako 
dekorácia alebo ako dar ekový predmet. 
Výber a vyhotovenie pod a 
www.jurik.sk, www.zazriva.net 
alebo Facebook: Jozef Jurík

Kontakt: Jozef Jurík, tel.: +421 905 158 584 
e-mail: jurik@zazriva.net
web: www.jurik.sk | www.zazriva.net



Jánošíkov dvor
- zázitok pre celú rodinu

Máte radi originálne miesta? Pre 
individuálnu rekreáciu, 
turistiku, lyžova ku, i pre 
firemné využitie? Drevenice 
Jánošíkov dvor sú situované 
v Zázrivej pod hrebe mi Malej 
Fatry v krásnom prírodnom 
prostredí národného parku 
v blízkosti Jánošíkovho rodiska 
Terchovej. Útulné ubytovanie 
v 3 dreveniciach 
s kapacitou 44 lôžok, štýlová 
reštaurácia so slovenskými 
špecialitami pre 38 osôb, 
zážitkové balí ky po as celého 
roka. Gril, kryté ohnisko, mini - 
ihrisko, hra ky, prenájom 
bicyklov, parkovanie, wifi. 
Wellness po turistike, i 
lyžova ke: fínska sauna, 
vonkajšia vírivka, masáže na 
objednávku. V areáli je 
absolútna novinka v SR - 
Adventure golf. Klasický golf 
zmenšený do ve -
kosti minigolfového ihriska s 18 
jamkami. Ob úbená a zábavná 
aktivita pre malých aj ve kých. 

Pre o si vybra  naše zariadenie? 
Jedine ná pohoda a k ud v tichej 
asti Zázrivej, ved a zur iaceho 

potô ika. Rodinné prostredie pre 
deti i domáce zvieratká. Rôzne 
aktivity v dosahu do 30 minút. 
Originálne drevenice pod 
Rozsutcom, kde sa budete cíti  
ako DOMA. Vô a krbu a chutnej 
kuchyne.

Jánošíkov dvor
Malá Petrová 8, Zárivá

tel.:+421 907 826 250

email: rezervacie@janosikovdvor.sk
web: www.janosikovdvor.sk

Sluzby v cestovnom ruchu

Fotografie prírody, fotografovanie

Agroturistika Boronco

Chalupa Tereza
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je nová drevenica na polosamote, pri lese, na južnom slne nom svahu s krásnou panorámou 
Rozsutca, 2 km od obce Zázrivá. Trasa prístupovej cesty je totožná z ervenou turistickou trasou 
na Kubínsku ho u. Na prízemí chaty je v strede dobre vybavená kuchy a spojená so 
spolo enskou miestnos ou, v ktorej je kozub,ve ký jedálenský stôl a rohová rozkladacia seda ka. 
Z tejto miestnosti vedú schody do podkrovia, kde je 1x2, 2x1, WC. Na avo z kuchyne je 
stavebne oddelená miestnos  s TV, sedenie 2x1, rozkladacia pohovka a 2 válendy. V podkroví sú 
izby 1x2, 2x1. V suteréne je kúpel a a samostatné WC. K vybaveniu chaty patrí aj TV Skylink, 
umýva ka riadu, 1 detská postie ka, 1 detská seda ka, detské preliezky, hojda ky. 
Pri chalupe sa nachádza lyžiarsky vlek LV100, vhodný pre nenáro ných a za iato níkov.
Kontakt: Vladimír Antol, tel.: +421 903 310418, email: vladoantol42@post.sk web: www.chalupatereza.4d.sk

Chata v Zázrivej
Chata sa nachádza na samote v krásnom horskom prostredí pod Rozsutcom, vo výške 780m. 
V chate sa vyspí 19 udí + možnos  prístelky. Chata má dve samostané WC a tiež dve samostatné 
sprchy, ústredné kúrenie, teplú a studenú vodu, saunu s bazénikom, prá ku. Na prízemí je plne 
vybavená kuchy a (mikrovlnná rúra, pekárni ka na chlieb, umýva ka riadu, rýchlovarná 
kanvica, kávovar, hriankova , chladni ka s mrazni kou, sklokeramická varná doska, 
teplovzdušná rúra na pe enie) s novopostavenou murovanou dobovou pecou. Spolo enská 
miestnos  s Tv, satelitom, domácim kinom a dvoma roz ahovacími pohovkami, murovaná pec. Na 
prvom poschodí sa nachádzajú tri izby, v ktorých sú rozmiestnené dva Tv a hracia konzola Xbox 
360. Pri chate sa nachádzajú dve ohniská na opekanie s posedením a medeným 20l kotlíkom.

Mgr. Martin Látal, tel.: 0905 355 129, e-mail: martin.latal@gmail.com, web: www.chatavzazrivej.sk

Nachádzame sa v Havranej doline, ponúkame Vám možnos  strávi  príjemnú dovolenku na 
gazdovskom dvore, s možnos ou aktívneho využitia vo ného asu, jazdenia na ko och,
a v zimnom období s možnos ou lyžova ky.
Ondrej Boron o, tel.: +421 905 668 776, email: agroturistika@stonline.sk, web: www.penzionagroturistika.sk

Penzión Solisko

Hotel Havrania

Príjmite pozvanie do nášho penziónu Solisko, ktorý je situovaný v centre malebnej rázo-
vitej obce Zázrivá, ktorá svojou krásou o arila už nejedného turistu. Pokojné prostredie 
nášho penziónu Vám spríjemní vašu dovolenku. Môžete sa túla  turistickými chodní kami 
a objavova  prírodné zákutia. V o arujúcej scenérii pod Rozsutcom môžete strávi  príjemné 
chvíle s rodinou i priate mi. V zime môžete využíva  lyžiarske svahy v Zázrivej alebo 
okolitých lyžiarskych strediskách. V splo enskej miestnosti je biliard, stolový futbal 
a šípky. Veríme, že pri návšteve tohto arokrásneho kraja si vyberiete práve náš penzión.

Penzión Solisko Zázrivá, tel.: +421 43 5896 565, email: info@penzion-solisko.sk, web: www.penzion-solisko.sk

Ticho, vynikajúci vzduch, výh ad na Rozsutec a jedna z najkrajších prírodných panorám 
Slovenska z Hotela Havrania, sú balzamom pre telo i dušu. V útulnom prostredí izieb a 
spolo ných priestorov Hotela Havrania nájdu hostia dostatok súkromia i pohodlia, 
v reštaurácii si môžu pochutna  na jedlách európskej kuchyne alebo miestnych 
špecialitách, tiež máme široký výber kvalitných odrodových vín. Letné grilova ky 
v zrubovej kolibe s nezabudnute ným výh adom na západ slnka a ve ery v altánku 
spestruje živá hudba.

Konferen nú miestnos  máme vybavenú modernou po íta ovou, projek nou a zvukovou 
technikou. Internet je samozrejmou sú as ou celého hotela. K dispozícii je novovybu-
dované wellness s modernými saunami, bazénom relaxa nou miestnos ou a ochladzo-
vacím bazénom. Horské bicykle a tenisový kurt sú hos om k dispozícii i s tipmi na výlety.

Kontakt: Hotel Havrania, tel.: +421 43 5896362, fax: +421 43 5896360, email: 
mail@hotelhavrania.sk, web: www.hotelhavrania.sk

Fotografie prírody Zázrivej, Malej Fatry 
a iných regiónov Slovenska, vhodné ako 
dekorácia alebo ako dar ekový predmet. 
Výber a vyhotovenie pod a 
www.jurik.sk, www.zazriva.net 
alebo Facebook: Jozef Jurík

Kontakt: Jozef Jurík, tel.: +421 905 158 584 
e-mail: jurik@zazriva.net
web: www.jurik.sk | www.zazriva.net



Sluzby v cestovnom ruchu

Ski-centrum Kozínec

Chalupa uja Jana

Penzión Fatra Chata Mária

Slnecný dvor
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Lyžiarsky areál Ski centrum Kozinec Zázrivá, sa nachádza v osade Havrania na 
severnom svahu Kozinca v nadmorskej výške 650 až 995 m.n.m. 
Príjazd je 3 km z centra obce Zázrivá, parkovisko je pod svahom.

Dva vleky s prepravnou kapacitou 1400 osôb za hodinu Vás dopravia na vrchol 
Kozinca. Odtialto sa lyžuje na upravených zjazdovkách obtiažnosti ažká, stredne 
ažká a ahká v celkovej d žke cca 5 km. 

Svah je upravovaný ratrakom. 

Ob erstvenie v bufete u Smädnej kozy.

Chalupa sa nachádza v peknom horskom prostredí na kraji obce Zázrivá. Je 
to novostavba postavená z dreva. Na prízemí sa nachádza predsie , kuchy a 
spojená s obýva kou a WC. Na poschodí sa nachádzajú dve izby pre štyri oso-
by, jedna ve ká spál a pre štyri osoby a kúpel a s va ou, umývadlom a WC.
Ku chalupe patrí oplotená záhrada s ovocnými stromami a kríkmi. V nej je 
vybudovaný drevený altánok. Parkova  sa dá blízko pri chalupe i viacerým 
autám. Obchodné centrum, reštaurácie sú vzdialené 1 km.
tel.: +421 908 944 526, e-mail: telicakova@gmail.com, 

ponúka ubytovanie v 7 dvojlôžkových izbách. 
Každá izba má vlastné WC, chladni ku, 
televízor a rádiobudík. Na každom poschodí 
je spolo enská miestnos  a plne vybavená 
kuchy a. Všetky lôžka sú rozkladacie 
(výhodné ubytovanie pre rodiny s de mi). 
Penzión má lyžiare  a sušiare , elektrický 
sušiak topánok a lyžiarok, sklad na bicykle, 
prenosný gril a ohnisko, posedenie, 
hojda ky, stolný futbal a spolo enské hry.

tel.: +421905310334, +421908900515, +421902122688

má 2 trojlôžkové a jednu dvojlôžkovú izbu, 
je štýlovo zariadená dreveným nábytkom. 
Má plne vybavenú kuchy u, WC, sprchu, 
saunu, obýva ku s krbom. Na terase je 
vonkajší krb s možnos ou opekania a gri-
lovania. Pri chate je altánok s posedením 
a ohniskom. V suteréne je druhá kuchy a 
s posedením, WC, kúpel a a sauna. K dis-
pozícii je vonkajší sklad, gril, kotlík na 
guláš, záhradný nábytok. Prístup autom 
po asfaltovej ceste až k chate.

Celoro né ubytovanie 
v 2,3-lôžkových izbách s prístelkami, 
sociálnym zariadením

Celková kapacita – 9 izieb, 20 lôžok, 
7 prístelok.  Parkovanie vo dvore.
Reštaurácia-domáca strava, TV, WIFI

Služby: 
Wellness – vírivka, sauna, masáže,  
detské ihrisko, trampolína, letná 
terasa, ohnisko, vonkajší krb, gril, 
preprava minibusom
Spolo enské a podnikové akcie pre 
menšie kolektívy, rodinné stretnutia 
v príjemnom prostredí (varenie 
gulášu, grilovanie, opekanie, 
zabezpe íme pe ené prasiatko, 
splavovanie, eventy)
GPS: 49.265259 N
         19.147585 "E

Kontakt: 
tel.: +421 903 545 979
       +421 43 5896 222
e-mail: info@penzionslnecnydvor.sk
web: www.penzionslnecnydvor.sk

e-mail: fatra@penzionfatra.sk, web: www.penzionfatra.sk

Kontakt
tel.: +421 43 5823 344 
       +421 915 985 429

e-mail: matom@stonline.sk 
web: www.ski-kozinec.sk
Facebook: 
www.facebook.com/SkiCentrumKozinec

Tip na zaujímavú akciu:

Zú astnite sa Zimných 
pretekov v zjazde 

“O pohár starostu Zázrivej” 
v Ski-centre Kozinec

Termín - február / marec 
sledujte web stránky 

Ski-centra a Obce Zázrivá



Sluzby v cestovnom ruchu

Ski-centrum Kozínec

Chalupa uja Jana

Penzión Fatra Chata Mária

Slnecný dvor
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Lyžiarsky areál Ski centrum Kozinec Zázrivá, sa nachádza v osade Havrania na 
severnom svahu Kozinca v nadmorskej výške 650 až 995 m.n.m. 
Príjazd je 3 km z centra obce Zázrivá, parkovisko je pod svahom.

Dva vleky s prepravnou kapacitou 1400 osôb za hodinu Vás dopravia na vrchol 
Kozinca. Odtialto sa lyžuje na upravených zjazdovkách obtiažnosti ažká, stredne 
ažká a ahká v celkovej d žke cca 5 km. 

Svah je upravovaný ratrakom. 

Ob erstvenie v bufete u Smädnej kozy.

Chalupa sa nachádza v peknom horskom prostredí na kraji obce Zázrivá. Je 
to novostavba postavená z dreva. Na prízemí sa nachádza predsie , kuchy a 
spojená s obýva kou a WC. Na poschodí sa nachádzajú dve izby pre štyri oso-
by, jedna ve ká spál a pre štyri osoby a kúpel a s va ou, umývadlom a WC.
Ku chalupe patrí oplotená záhrada s ovocnými stromami a kríkmi. V nej je 
vybudovaný drevený altánok. Parkova  sa dá blízko pri chalupe i viacerým 
autám. Obchodné centrum, reštaurácie sú vzdialené 1 km.
tel.: +421 908 944 526, e-mail: telicakova@gmail.com, 

ponúka ubytovanie v 7 dvojlôžkových izbách. 
Každá izba má vlastné WC, chladni ku, 
televízor a rádiobudík. Na každom poschodí 
je spolo enská miestnos  a plne vybavená 
kuchy a. Všetky lôžka sú rozkladacie 
(výhodné ubytovanie pre rodiny s de mi). 
Penzión má lyžiare  a sušiare , elektrický 
sušiak topánok a lyžiarok, sklad na bicykle, 
prenosný gril a ohnisko, posedenie, 
hojda ky, stolný futbal a spolo enské hry.

tel.: +421905310334, +421908900515, +421902122688

má 2 trojlôžkové a jednu dvojlôžkovú izbu, 
je štýlovo zariadená dreveným nábytkom. 
Má plne vybavenú kuchy u, WC, sprchu, 
saunu, obýva ku s krbom. Na terase je 
vonkajší krb s možnos ou opekania a gri-
lovania. Pri chate je altánok s posedením 
a ohniskom. V suteréne je druhá kuchy a 
s posedením, WC, kúpel a a sauna. K dis-
pozícii je vonkajší sklad, gril, kotlík na 
guláš, záhradný nábytok. Prístup autom 
po asfaltovej ceste až k chate.

Celoro né ubytovanie 
v 2,3-lôžkových izbách s prístelkami, 
sociálnym zariadením

Celková kapacita – 9 izieb, 20 lôžok, 
7 prístelok.  Parkovanie vo dvore.
Reštaurácia-domáca strava, TV, WIFI

Služby: 
Wellness – vírivka, sauna, masáže,  
detské ihrisko, trampolína, letná 
terasa, ohnisko, vonkajší krb, gril, 
preprava minibusom
Spolo enské a podnikové akcie pre 
menšie kolektívy, rodinné stretnutia 
v príjemnom prostredí (varenie 
gulášu, grilovanie, opekanie, 
zabezpe íme pe ené prasiatko, 
splavovanie, eventy)
GPS: 49.265259 N
         19.147585 "E

Kontakt: 
tel.: +421 903 545 979
       +421 43 5896 222
e-mail: info@penzionslnecnydvor.sk
web: www.penzionslnecnydvor.sk

e-mail: fatra@penzionfatra.sk, web: www.penzionfatra.sk

Kontakt
tel.: +421 43 5823 344 
       +421 915 985 429

e-mail: matom@stonline.sk 
web: www.ski-kozinec.sk
Facebook: 
www.facebook.com/SkiCentrumKozinec

Tip na zaujímavú akciu:

Zú astnite sa Zimných 
pretekov v zjazde 

“O pohár starostu Zázrivej” 
v Ski-centre Kozinec

Termín - február / marec 
sledujte web stránky 

Ski-centra a Obce Zázrivá



Ako k nám?
Autom, vlakom - Zázrivá je vzdialená 40 km od dia nice 
a vlaku v Žiline a 20 km od Kra ovian. 

Tip:

sledujte nás na facebooku:
Obec Zázrivá

Vo svojom naviga nom prístroji si nastavte adresu:
Zázrivá, Stred
alebo súradnice: 49.27696 19.1552

o alej?
Vyberte si z ponuky služieb a rôznych akcií na našej 
webstránke www.zazriva.com

Obec Zázrivá
Stred 401, Zázrivá 02705
tel: 043 / 5896 133
email: 
obeczazriva@stonline.sk
web: www.zazriva.com

www.zazriva.com

Klaster ORAVA
Oblastná organizácia 
cestovného ruchu
www.visitorava.sk

Združenie 
Turizmus Zázrivá
www.turizmus-zazriva.sk

Vitajte v Zázrivej
Co zaujímavé u nás môzete vidiet a zazit
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