Dopravná dostupnosť

Smer: Námestovo - Lokca - Hruštín

Po hlavnej ceste číslo 521 vedúcej z Námestova (Námestovo, Lokca, Vasiľov, Babín) prídeme
do obce Hruštín. asi po necelom kilometri od vstupu do obce je po lavej strane cesty v ostrej
zakrute kostol. Pri kostole odbočíme z hlavnej cesty smerom mierne vpravo (popri pizzerii a
pohostinstve). Prejdeme dedinu smerom k poľnohospodárskemu družstu. Pokračujeme stále
rovno po miestnej komuikácii. Po cca 4 km míňame po ľavej strane penzión Oravská horáreň.
Pokračujeme stále rovno. Po ďalších cca 3 km prichádzame do strediska.

Smer: Dolný Kubín - Oravský Podzámok - Hruštín

Z Dolného Kubína postupujeme na sever smerom na Námestovo po ceste E77 (59). V obci
Oravský Podzámok na hlavnej križovatke odbočíme do ľava na smer Námestovo. Po prejazde
cez horský prechod Príslop prichádzame do obce Hruštín. Po cca 1 km od zaciatku obce je na
pravej strane cesty kostol. Pri kostole zídeme z hlavnej cesty smerom vlavo (popri pizzerii a
pohostinstve). Prejdeme obec smerom k poľnohospodárskemu družstu.Pokračujeme stále
rovno po miestnej komuikácii. Po cca 4 km míňame po ľavej strane penzión Oravská horáreň.
Pokračujeme stále rovno. Po ďalšíchcca 3 km prichádzame do strediska.

Vzdialenosť od:

Bratislava (280 km) Smer: Žilina - Dolný Kubín -Hruštín

Žilina (90 km) Smer: Dolný Kubín - Hruštín

Košice (220 km) Smer: Poprad - Ružomberok - Dolný Kubín - Hruštín
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Warszawa (440 km) - Kielce - Krakow - Myslenice - Jablonka - Chyzne - Trstená - Námestovo Hruštín

Katowice (140 km) - Tychy - Bielsko Biala - Zywiec - Korbielow - Oravská polhora - Námestovo
- Hruštín

Krakow (140 km) - Myslenice - Jablonka - Chyzne - Trstená - Námestovo - Hruštín

Praha (490 km) -Brno - Břeclav - Hodonín - Nové mesto nad Váhom - Žilina - Dolný Kubín Hruštín

Ostrava (110 km) - Čadca - Oravská Lesná - Lokca - Hruštín

Brno (310 km) - Břeclav - Hodonín - Nové mesto nad Váhom - Žilina - Dolný Kubín - Hruštín

Pre naplánovanie cesty zadajte miesto štatru vašej cesty do políčka pod mapou

[widgetkit id=25]
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UPOZORNENIE
Virtuálna prehliadka sa najprv nahrá v čiernobielej podobe (rýchlosť nahrania panorámy zavisí
od rýchlosti internetového pripojenia), po uplnom nahraní súboru sa objaví v plnej farbe a plnom
rozlíšení. Pohyb v panoráme uskutočňujete pomocou kurzora myšky, alebo pomocou šipiek na
klávesnici. Približovanie v panoráme je možné pomocou kolieska na myške alebo pomocou
kláves SHIFT a CTRL.

Salaš Orava – Hruštín : kliknutím na tento odkaz si prezriete našu stránku.

Stiahnuť Adobe Flash ak sa panoráma nezobrazí. Pokiaľ si chcete prezrieť pamorámu pri
plnom rozlišení, kliknite
tu.
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