
 

Malá liška – klub přátel přírody pořádá pro veselé milovníky cestování výjezd 

3. – 6. 7. 2014 (čt – ne) / Súlov, Žilinský kraj, Slovensko 

4 dny a 3 noci v přírodě kousek na druhé straně našich východních hranic 
 

Súlovské vrchy jsou malý horský celek na severozápadním Slovensku, který se nachází mezi údolími Rajčianky 
a Váhem mezi městy Žilina, Považská Bystrica a Rajec. Nejkrásnější částí oblasti jsou Súlovské skály, na jejichž 
úpatí budeme ubytovaní v malé chatě. Na relativně malém území jsou pohromadě bizarní skalní věže, strmá bradla, 
jehly, okna, homole, také dvě jeskyně a zřícenina Súlovského hradu. Dominuje zde vzácná fauna a flóra. Procházky 
tímto krajem nejsou fyzicky příliš náročné, a přitom velmi zajímavé. 
 

Rámcový program (vše může být i jinak a po domluvě si lze zvolit i vlastní variantu) 

Čtvrtek: Ráno odjezd z Olomouce východním směrem až do Bytče (133 km, cca 2:15 hod.), ubytování v obci Súlov. 

Odpoledne návštěva zříceniny hradu Strečno - nádherné vyhlídky na Váh a nové opravené Strečno (možnost 

prohlídky). Dle času procházka kolem vodního díla Žilina (přehrazený Váh). Je tam vynikající pizzerie. 

Pátek: Terchová – Jánošíkovy diery (Vrátná dolina). Vrátna dolina patří mezi nejkrásnější doliny na Slovensku. 

Vysoké skály, hluboké rokle a  pestrobarevné koberce květin dominují tomuto pohoří s vysokohorským charakterem. 

Je tam možnost zvolit lehkou až náročnou trasu. 

Sobota: Lietavský hrad a okolí. Tento hrad se řadí mezi největší hrady na Slovensku a najdeme ho jižně od 

Rajeckých Teplic. Hlavně díky kameníkům z Itálie hrad získal novou tvář a stal se překrásným a obraným sídlem, 

který majitelé používali jako úkryt v době protihabsburských povstání. Máme zajištěnu prohlídku hradu s výkladem. 

Neděle: Slovensko je termální ráj! My navštívíme Rájecké Teplice – mají tam termální vodu, jež vás díky vysoké 

teplotě uvolňuje, ale umí také vyléčit spoustu neduhů, a kterou v Česku nenajdete. Pro zájemce v nedaleké Rájecké 

Lesné mají nádherný vyřezávaný betlém. 

Ubytování a stravování: Bydlet budeme v chatě hned u vstupu do skal. V chatě společné prostory s krbem, 

WC/koupelna, plně vybavená kuchyň, krytá terasa s výhledem na skály. Stravu necháváme na každém, jak se zařídí. 
Lze si dovézt vše s sebou, nakoupit na místě nebo tu a tam využít služeb místních krčem. 

Doprava: Zajišťujeme vlastními auty, v každém pojedou 4 pasažéři. Vychází to levněji než vlak a jsme pěkně 

mobilní. 

Účastnický poplatek: 1.500 Kč člen / 1.650 Kč nečlen Přátel přírody  

(v ceně je 3x ubytování, cesta autem z Olomouce tam, během akce, a zpět)  

Záloha: 600 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 140703. Teprve připsáním zálohy na náš účet je 
účastník přihlášen. Doplatek zaslat nejpozději do 31. 5. 2014. 

Storno podmínky: Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí storno poplatek 60% ceny, pokud účastník za sebe 
nesežene náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka. 

Přihlášky a další podrobnosti: www.malaliska.cz/sulov 

Těší se na vás vedoucí akce Eva Kráčmarová a Marcela Moser. 

http://www.malaliska.cz/sulov

