
    POPIS TÚRY                    

              Sobota 11.08.2018- SALATÍNSKA DOLINA,lanovka-BRESTOVÁ-ZUBEREC,Prte 

Po príchode na parkovisko nastúpime na modernú bublinkovú 6-sedačkovú lanoku, ktorou sa 

vyvezieme o 465 m vyššie. Dĺžka jazdy je 2.000 m a čas trvania jazdy necelých 7 minút, cena lístka 7 

€.  

Vystúpime vo výške 1.465 m.n.m.,kde po zelenej značke už peši vyjdeme na Predný Salatín,hrebeň 

(1.805.m.n.m.) Stúpanie nie je dlhé (prevýšenie 340 m) pohodovým tempom serpentínami aj 

s kochaním  za necelé 2 hodiny. Pri stúpaní sa nám bude predvádzať krásna Salatínska dolina so 

Zadným Salatínom a nad tým bude čnieť sám mohutný Salatín (2.048 m.n.m.) Za chrbtom nás bude 

sledovať tajomná hora Osobitá (1.687 m.n.m). Tento kopec napriek svojej kráse nie je pre 

verejnosť prístupný. Ďalej sa nám bude vynárať bočný hrebeň Roháčskej doliny s Rákoňo, 

Volovcom a Ostrým Roháčom. 

Na Prednom Salatíne sa už otvoria výhľady na Oravu, Oravskú priehradu. Ďalej budeme pokračovať 

hrebeňovým chodníkom modrou značkou na Brestovú (1.910 m.n.m) pohodove 45 min.,prevýšenie 

120 m Po vystúpaní na tento kopec budeme mať stúpania za sebou. Tu v prípade priaznivého 

počasia bude možné stráviť hodinku nasávaním nekonečných výhľadov na Oravu a kopce Roháčov.  

Z Brestovej už miernym klesaním (355 m) za slabú hodinku prejdeme do sedla Pálenica (1.570 

m.n.m.). Cesta vedie hrebeňom, z ktorého budeme naľavo vidieť útroby Jaloveckej doliny, sedlo 

Parichvost pod Salatínom. V diaľke bude sa modrieť Liptovská Mara. Vpravo v prípade dobrej 

viditeľnosti vidieť Babiu horu i Pilsko a pod nimi Oravskú priehradu. 

Po príchode do sedla Pálenica sa zase bude na čo dívať. Pod nami z východu Jalovecká dolina 

zakončená Salatínom a za ním bude mohutný Baníkov. V záplave mora zelenej kosodreviny budú 

na nás  žmurkať modrooké Bobrovecké plesá. Nad sedlom bude náš starý známy Sivý vrch (1.805 

m.n.m.) so svojimi bralami. Chvíľu ešte posedíme a po nasatí všetkých týchto krás sa vydáme po 

žltej značke smerom do Zuberca, Prte (795 m.n.m.). Čaká nás 790 m klesania, ktoré budeme 

zdolávať pohodovým krokom asi 2 hod. 15 min. Túru zakončíme v rázovitom oravskom Zuberci. 

Odchod bude v prípade priaznivého počasia plánovaný na 17:30 hod., takže bude dosť času 

venovať sa plnou dušou krásam Roháčov. 

Čistý čas trvania túry podľa smerovníkov je 4 h. 15 min. My budeme mať k dispozícii cca 9 h. 30 

min. 
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