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AKTIVITY V OKOLÍ KAŠTIEĽA KUBÍNYI 
 

TURISTIKA 

 Výstup na Veľký Choč 
(1611m.n.m.) - najbližšia 
a najpopulárnejšia turistická trasa 
v našom okolí – stredne náročná až 
náročná, do 6 hod tam aj späť, 
výstup je možný z Vyšného 
Kubína, Valaskej Dubovej, Likavky 
a Lúčok.  

 

 

 Vyšnokubínske skalky (Ostrá a Tupá 
skala) - pešia vzdialenosť od Kaštieľa, 
veľmi pekná nenáročná turistika do 1 
hodiny s 360° výhľadmi, nástup vo 
Vyšnom Kubíne, auto môžete 
zaparkovať vedľa penziónu Zemianska 
kúria, ďalej idete pešo, pri dome č. 77 
odbočíte do ľava a nasledujete poľnú 
cestu. Medzizastávka pred vrcholom je 
pomník s dvojkrížom.  
Vzdialenosť 3,4 km http://tik.dolnykubin.sk/turistika-2-15/na-tupu-810-m-
a-ostru-skalku-813-m-/ 

 

 
 Kubínska hoľa - Lyžiarske stredisko, 

ktoré ponúka rôznorodé aktivity aj 
mimo zimnej sezóny. Dá sa vyjsť pešo 
po zjazdovke alebo použiť lanovku.  
Adrenalínové aktivity – zip line, 
downhill, horské trojkolky, lanový 
park) turistika, bufety-občerstvenie. 
Vzdialenosť 16, 9 km (42 min.)  
https://kubinska.sk/  

 
 
 

http://www.kastielkubinyi.sk/
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 Kaplnka svätého Vendelína -  nenáročná 
turistika, ku ktorej vedie viacero chodníkov. Vedú 
cez lúky a lesíky s krásnymi výhľadmi na okolitú 
prirodu. Najzaujímavejšia je trasa cez dedinku 
Srňacie, ktorá je typická svojou originálnou 
drevenou architektúrov.  
Vzdialenosť 7, 3 km (16min.)  
https://www.tipykamnavylet.cz/kaplnka-sv-vendelina-bojnice-ziadne-
vstupne-3295  

 
 Roháče (Západné Tatry) - náročnejšia 

celodenná turistika. Kraľujú tu mohutné 
končiare Ostrého Roháča a Plačlivého, 
Volovca, Rákoňa, Troch kôp, Baníkova, 
Skriniarok, Salatína, Brestovej, ktoré tvoria 
typickú vysokohorskú skupinu s dokonale 
vyvinutými glaciálnymi formami.  
Zaujímavosťou je najväčší vodopád 
Západných Tatier  Roháčsky vodopoád.  
Vzdialenosť 48, 4 km (48min.)   

             https://zuberec.sk/rohacske-plesa/  

 
 Terchová –nachádza sa tu  viacero 

zaujímavých turistických trás, napríklad 
Malé / Veľké diery, Zbojnícky chodník, 
Malý / Veľký Rozsutec, Vrátna lanovka, 
Vzdialenosť 31, 6 km (32 min.)  
 https://www.terchova.eu/aktuality 

 

 
 Vrch Šíp  (1170 m. n. m. ) –  masívny 

rozložitý skalnatý vrch, vypínajúci sa nad 
sútokom riek Orava a Váh v pohorí Veľká 
Fatra v okrese Ružomberok. Výstup je 
stredne náročný s pomerne veľkým 
prevýšením. 
Vzdialenosť 17, 1 km (30min.)  
 https://kadetadeposvete.sk/vystup-
na-sip-turistika-na-slovensku/ 

 

http://www.kastielkubinyi.sk/
https://www.tipykamnavylet.cz/kaplnka-sv-vendelina-bojnice-ziadne-vstupne-3295
https://www.tipykamnavylet.cz/kaplnka-sv-vendelina-bojnice-ziadne-vstupne-3295
https://zuberec.sk/rohacske-plesa/
https://www.terchova.eu/aktuality
https://kadetadeposvete.sk/vystup-na-sip-turistika-na-slovensku/
https://kadetadeposvete.sk/vystup-na-sip-turistika-na-slovensku/
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 Kvačianska a Prosiecka dolina – 
územie doliny je súčasťou 
rovnomennej národnej prírodnej 
rezervácie. Vedie ňou červeno 
značený chodník z Kvačian do Hút a 
modro značený chodník z rázcestia 
nad Oblazmi do Veľkého Borového. 
Nenáročná turistika pre celú rodinu so 
zaujímavými prírodnými útvarmi 
v malebnom podhorskom prostredí.  
Vzdialenosť 40,5 km (45min.)  http://www.kvacany.sk/kvacianska-
dolina.php 

 

HISTORICKÉ ZAUJÍMAVOSTI 

 Oravský hrad – Historická dominanta 
Oravy vybudovaná na skale,  sa 
nachádza 
 v obci Oravský podzámok.  

       Vzdialenosť od kaštieľa-  12 km.  

 

 
 

 Skanzen v Zuberci –  
Múzeum ľudovej architektúry v  Oravskej 
dedine.  
Vzdialenosť 40 min. autom         
https://muzeum.zuberec.sk/  

 

 

 Oravská galéria (Župný dom), ktorý sa nachádza v  
Dolnom Kubíne.  
Nájdete tu zaujímavé expozície z histórie, ako aj 
súčasného umenia. 
Vzdialenosť 2,9 km (4min).  
 http://www.oravskagaleria.sk/  

 

 

https://www.oravskemuzeum.
sk/expozicie/oravsky-hrad/  

 
 

http://www.kastielkubinyi.sk/
http://www.kvacany.sk/kvacianska-dolina.php
http://www.kvacany.sk/kvacianska-dolina.php
https://muzeum.zuberec.sk/
http://www.oravskagaleria.sk/
https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravsky-hrad/
https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravsky-hrad/
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 Artikulárny kostol Leštiny 
–  je evanjelický kostol v obci Leštiny, 
ktorý patrí do národnej kultúrnej 
pamiatky a lokalita Svetového dedičstva 
UNESCO.  
Bol tu pokrstený aj Pavol Országh 
Hviezdoslav. 
- možnosť prehliadky formou rezervácie,  
Vzdialenosť 3,7 km ( 5 min). 
https://www.muzeum.sk/dreveny-kostol-lestiny.html   
 
 

 Železnica Oravská Lesná-  je jednou z mála 
zachovaných  úzkorozchodných 
úvraťových železníc na svete a je unikátnou 
technickou pamiatkou.  
Ideálny výlet pre celú rodinu.  
Vzdialenosť od kaštieľa  je 50km (53min). 

https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravska-lesna-zeleznica/ 

 
 Vlkolínec – podhorská osada, miestna časť okresného 

mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. 
Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej 
architektúry a ako pozoruhodne 
zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z 
typických zrubových objektov 
charakteristického stredoeurópskeho 
typu, je od roku 1993 zapísaný 
do Zoznamu Svetového dedičstva 
UNESCO.  
Vzdialenosť: 23,4 km – 30 min.  https://www.vlkolinec.sk/vlkolinec/. 
 

 Monumentálna socha Krista v Kline –socha Ježiša Krista, ktorá je kópiou 
slávnej sochy v Rio de Janeiro. Monument, 
vytvorený miestnym ľudovým majstrom, je 
v poradí treťou kópiou brazílskeho Krista 
na svete a zároveň najvyššou sochou 
Spasiteľa na Slovensku. Socha dosahuje 
výšku 9,5 m a jej hmotnosť je 23 ton.  
Vzdialenosť autom - 41 km (45 min). 
https://www.klin.sk/obec-
2/navstevnik/areal-pri-soche-krista/ 

http://www.kastielkubinyi.sk/
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1tiny
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
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https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_architekt%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
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VÝHLIADKOVÉ SPLAVY 

 Oravská priehrada- najväčšia vodná 
nádrž Oravy.  
Plavba loďou na Slanický ostrov 
umenia.  
Dĺžka plavby je približne 90 min. s 30 
min. zastávkou na Ostrove umenia. 
Dominantou ostrova je kostol 
Povýšenia sv. kríža, v ktorom sú 
lokalizované stále expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. 
Loď premáva denne v mesiacoch od 15. mája do 15. septembra z prístavu č. 2 
v Slanickej osade. 
Vzdialenosť 36, 5 km (35 min). http://www.lodorava.sk/.  
 
 
 

 Liptovská Mara – je vodné dielo 
medzi Liptovským Mikulášom a 
Ružomberkom, ktoré sa nazýva aj 
“Liptovské more”.           
Na Liptovskej Mare sú široké 
možnosti rybolovu, taktiež tu 
môžete absolvovať vyhliadkovú 
plavbu loďou z prístavu v 
Liptovskom Trnovci. V lete 
priehrada ponúka široké možnosti 
pre vodné športy ako kúpanie, člnkovanie, surfovanie, jazdu na vodných 
skútroch a iné. 
Vzdialenosť 36 min autom. https://marafun.sk/  
https://www.marinaliptov.sk/vyhliadkove-plavby/  
  
 

 Orava plte - splav na pltiach na 
rieke Orava popri Oravskom hrade 
– štart z Hornej Lehoty a koniec 
plavby v Oravskom Podzámku. 
Vzdialenosť 16 min autom do 
Hornej Lehoty. 
https://www.plte-orava.sk/.  

 

 

http://www.kastielkubinyi.sk/
http://www.lodorava.sk/
https://marafun.sk/
https://www.marinaliptov.sk/vyhliadkove-plavby/
https://www.plte-orava.sk/
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KÚPANIE  

 Prírodný termálny prameň Kalameny -  sa nachádza v Kalamenskej doline, 
v Chočských vrchoch, asi 1 km 
severne od obce Kalameny. Termálny 
prameň v Kalamenoch tvorí umelý vrt 
z roku 1991 - 92 s teplou vodou – 
približne 33°C. Okolo vrtu bolo 
vybudované umelé jazierko 
s rozmermi 20×10 metrov.  
Vzdialenosť  17, 4 km (23 min)   

https://www.kalameny.sk/turista/atrakcie/ 
 

 

 Aquarelax v Dolnom Kubíne - Vodný svet pozostáva z veľkého 
multifunkčného bazéna pod 
základňou pyramídy (súčasťou 
bazéna a jeho okolia sú bublinkovače, 
masážna lavica, masážne sprchy, 
vodný hríb, masážne trysky, divoká 
rieka, hojdací záliv, ostrov,  vírivé vane,  
vyhrievané lavice, fontánky s pitnou 
vodou, tobogány, a plaveckého 
bazéna so 6 dráhami  
Vzdialenosť 5, 6 km (7min.)   https://www.aquakubin.eu/  

 

 Kúpele Lúčky- kúpeľná liečba termálnou minerálnou vodou, ktorá patrí 
medzi najefektívnejšie liečebné 
metódy. Podstata všetkých 
balneologických metód je 
v nešpecifickom všeobecnom 
účinku, ktorý ovplyvňuje celkový stav 
klienta a hrá kladnú úlohu pri procese 
uzdravenia najmä preladením 
vegetatívnych funkcií organizmu.   
Vzdialenosť 18 min autom. 
https://www.kupele-lucky.sk/  

 

http://www.kastielkubinyi.sk/
https://www.aquakubin.eu/vodny-svet.html
https://www.aquakubin.eu/
https://www.kupele-lucky.sk/
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ATRAKCIE  

 Escape room Demon IQ v 
Ružomberku – cieľom hry je 
spolupracovať, hľadať indície, riešiť 
rôzne hlavolamy a nakoniec tak 
uniknúť z miestnosti späť do reality. Na 
vyriešenie máte 60 minút. Hra je 
určená pre 2-4 hráčov. Hru si je 
potrebné vopred rezervovať.  
Vzdialenosť  14,5 km (15min). 
https://www.thegame.sk/rezervacia/ 
 

 

 Tandemový zoskok padákom-  Zoskok s padákom z výšky 4km je zážitok na 
ktorý len tak ľahko nezabudnete.        
Počas zoskoku budete pripútaný ku 
skúsenému inštruktorovi - 
parašutistovi, ktorý dohliadne 
na bezproblémový a bezpečný 
priebeh zoskoku.  
Vzdialenosť 17,5 km (17min).  

       https://www.leteckezazitky.sk/produkt/tandemovy-zoskok-liptov/  

 

 

PRENÁJOM BICYKLOV  

 Priamo u nás v Kaštieli Kubínyi – 
poplatok za požičanie je 35€ / 
deň, k dispozícii máte 1 pánsky a 1 
dámsky bicykel. V prípade záujmu 
vieme zabezpečiť ďalšie dva 
bicykle.  

 
 

http://www.kastielkubinyi.sk/
https://www.thegame.sk/rezervacia/
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