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Penzión Roháč stojí v malebnej dedinke Zuberec v príťažlivom prostredí 

Západných Tatier – Roháčov. Nádherné prostredie, krásna príroda, kultúra 

a história našich predkov v spojení s modernými športovými strediskami tvoria 

predpoklad pre nezabudnuteľnú dovolenku. 

Príďte a načerpajte silu prírody! 

 

Voľnočasové aktivity: 

Blízkosť prírody ponúka možnosť turistiky a výletov do okolia. V zime si na svoje prídu aktívni lyžiari, v lete je 

obľúbená cyklistika. Oddych a relax ponúkajú termálne kúpaliska. Lokalita ponúka veľa možností na aktívne i pasívne 

trávenie voľného času. V niektorých z nich si môžete uplatniť zľavy, ktoré plynú z využívania našich služieb. 

   

 

Zuberec a okolie : 

 

Malebná dedinka Zuberec leží vo výške 760 m. n. m.  na úpätí Západných Tatier – Roháčov. V súčasnosti ju obýva 

1700 obyvateľov, ale často víta návštevníkov z rôznych kútov sveta, ktorí prišli obdivovať kultúrne, historické 

a prírodné bohatstvo kraja. Zuberec je centrom turistického ruchu a zároveň vstupnou bránou do Roháčov.  V Zuberci 

nájdete množstvo reštaurácií, barov, obchodov, športových obchodov, ale aj lekáreň a zdravotné zariadenia. 

 

 

   
 

 

 

 



Roháče sú krajom nádhernej prírody, pokoja a krásy vysokých končiarov. Najkrajšia a zároveň aj najvýznamnejšia 

časť Západných Tatier sa rozprestiera medzu Pálenicou a pod Deravou. Územie je 10 km dlhé a 5 km široké a patrí 

do chráneného územia Tatranského národného parku. Roháče sú veľmi cenené z prírodovedeckého hľadiska 

a zároveň atraktívne pre domácich aj zahraničných turistov. Mnohí návštevníci si pochvaľujú nádhernú prírodu 

a zároveň oceňujú veľký výber zo športových, turistických a rekreačných aktivít.  

 

   
 

Pešia turistika:  

 

Milovníci prírody a vášniví turisti môžu využiť dva najznámejšie náučné chodníky. Obe trasy sú vhodné aj pre rodiny 

s deťmi:  

Náučný chodník okolo Roháčskych plies a Roháčskeho vodopádu 

Náučný chodník Juráňová dolina 

Kvačianska a Prosiecka dolina 

Krásne hrebeňové túry Západných TatierSt. 

 

Cykloturistika: 

 

Ak máte chuť, vyraziť  na kolesách, Zuberec  a okolie ponúka cyklotrasy na rôzne smery, ako Roháčška dolina, Huty 

a Kvačianska dolina, smer Oravice a smer Podbiel. 

 

Lyžovačka v Zuberci a okolí: 

 

Z hľadiska zimných športov je Zuberec vyhľadávanou lokalitou. Leží na úpätí severozápadných výbežkov Západných 

Tatier a  na jeho území i v okolí sa nachádza niekoľko  lyžiarskych stredísk s umelým zasnežovaním, nočným 

lyžovaním: 

- Zuberec Janovky ... s viacerými zjazdovkami , vlekmi a s detským vlekom ... 1,5 km 

- Zuberec Milotín ... s viacerými zjazdovkami, vlekmi a s detským vlekom ... 1 km 

- Roháče – Zverovka ... s viacerými vlekmi, sedačkou, s detským vlekom ... 7 km 

 

   
 



 

 

Relax v termálnych kúpaliskách: 

 

Okolie ponúka veľa možností aktívneho odpočinku v blízkych termálnych kúpaliskách: 

Thermal Oravice ... 10 km 

Meander Park Oravice ... 10 km 

Aquapark Tatralandia LM ... 28 km 

Thermalpark Bešeňová ... 34 km 

 

   
 

 

Výlety do okolia: 

 

- Oravice s vyhľadávanou juráňovou dolinou ... 12km 

- Oravský hrad z 13 storočia ... 30 km 

- Múzem Oravskej dediny v Zuberec – Brestová s celoročným programom... 3 km 

- Demänovská Ľadová jaskyňa ... 36 km 

- Demänovská Ľadová jaskyňa ... 36 km 

 

   
 

Roháče ponúkajú veľa možností na strávenie krásnej dovolenky v ktoromkoľvek ročnom období. Kraj je bohatý na 

očarujúcu prírodu, zaujímavú kultúru a históriu, ktorá sa zachovala do dnešných čias. Penzión Roháč neponúka len 

ubytovanie, ale aj kvalitné služby a hlavne ochotu ukázať všetky zaujímavosti a atrakcie územia Západných Tatier.  

Dovoľte, aby sme Vám predstavili nádherný kraj Západných Tatier, na ktorí sme právom hrdí. 

 


