Podstawowe informacje

Poruszanie się po panoramie jest możliwe za pomocą kursora myszy lub za pomoc strzałek na
klawiaturze. Panoramę można przybliżyć scrollując lub za pomocą kombinacji klawiszy SHIFT i
CTRL.

Panoramę w wysokiej rozdzielczości można włączyć klikając tutaj.

Nowo wybudowany, kompleksowo wyposażony ośrodek górski SKI ZABAVA Hrustin jest
położony na wysokości - 900 do 1150 m n.p.m. na północnej stronie Orawskiej Magury, 7 km od
miejscowości Hruštín, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Nasz ośrodek w połączeniu z
tradycyjnym stylem i gustownie urządzonym kompleksem a także miłą obsługą oferuje
gwarancję wyjątkowego relaksu i wypoczynku w czasie lata.

Charakterystyczną cechą ośrodka jest kompleks drewnianych domków na czele z Kolibą u
Kuba – tzw. „drewnianą wioską“. Ośrodek oferuje zakwaterowanie w wysokim standardzie.
Smaczne posiłki zapewnia stylowa bacówka, gdzie można posmakować tradycyjnych oraz
regionalnych specjałów kuchni słowackiej.

Po przechadzce po okolicy, przejażdżce rowerowej, całodniowych wycieczkach w atrakcyjne
miejsca w regionie czy też dla kilku dni odpoczynku w stylowej atmosferze, której towarzyszy
dźwięk dzwoneczków pasących się owiec, zapraszamy na relaks w naszym mini kompleksie
wellness lub basenie z ogrzewaniem solarnym.

Idealny dzień można ukoronować biesiadą przy ognisku, połączoną z grillowaniem oraz
pieczeniem mięsa.
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Położenie ośrodka umożliwia krótsze oraz dłuższe wycieczki piesze na łono przyrody połączone
z grzybobraniem oraz zbieraniem owoców lasu, których jest u nas dostatek. Wybór pomiędzy
przechadzką a przejażdżką rowerową należy do Państwa. W razie potrzeby dysponujemy
własną wypożyczalnią rowerów górskich i chętnie pomożemy wybrać najlepszą trasę wycieczki.
Spośród najciekawszych atrakcji turystycznych w okolicy nie sposób pominąć jeziorka
Puchajerovej, ścieżki edukacyjno - przyrodniczej, która wiedzie bezpośrednio od Koliby u Kuba
na szczyt Vasilovskiej Hali, wejścia na szczyt Kubińskiej Hali, przejścia grzebieniem górskim po
Orawskiej Magurze, czy też wyprawę na szczyt Parač. Główne cele wycieczek przedstawia
poniższa mapka okolicy. Poza ciekawymi miejscami w najbliższej okolicy polecamy także
dłuższe wycieczki. Polecamy szczególnie zwiedzanie Zamku Orawskiego, Orawskiej Zapory
Wodnej, Orawskiej Kolejki Leśnej oraz turystykę wysokogórską.

[widgetkit id=2]

2/4

Podstawowe informacje

3/4

Podstawowe informacje

4/4

