DOPORUČENÉ TRASY PRE TURISTIKU A CYKLOTURISTIKU, VODNÉ ŠPORTY
Strážovské vrchy
Strážovské vrchy sa rozprestierajú od údolia Váhu na západe po údolie Rajčanky a Nitry na východe.
Od Malej Fatry ich oddeľuje Fačkovské sedlo, od Považského Inovca Jastrabské sedlo. Belušské
Slatiny tvoria vstupnú bránu do chránenej krajinnej oblasti, ktorá je charakteristická obrovským
bohatstvom prírodných útvarov zastúpenými najmä skalnými bralami, akými sú Strážov, Vápeč,
Sokolie, Rohatín a iné. Turistické trasy vedú po členitých hrebeňoch a rozmanitých údoliach a
kotlinách, v ktorých sa nachádza početná fauna zastúpená jeleňou a srnčou zverou. Žijú tu muflóny,
líšky, diviaky, občas sa objaví aj medveď. Krajina je charakteristická prekrásnou flórou s niektorými
vzácnymi rastlinami. Sieť poľných a asfaltových ciest s neveľkým výškovým prevýšením je vhodná pre
milovníkov cykloturistiky.

DOPORUČENÉ VÝSTUPY A TRASY PRE TURISTOV


Malenica – 2 hodiny chôdze z Centra vzdelávania SP, a. s. (ďalej CV)



Rohatín, Malenica 900 m - 5 hodín chôdze z Mojtína do CV (po zelenej)



Rohatá skala - 5 hodín chôdze z Mojtína (po žltej)



Strážov 1214 m – autom Zliechov 30 km, chôdzou 2 hodiny



Vápeč 865 m – autom Kopec 20 km, chôdzu 2 hodiny (po červenej)



Súľov 816 m - autom Jabloňové pri Bytči 40 km – viacero okruhov v prekrásnom skalnatom
mestečku – chôdzou 4 hodiny a viac



Veľký Manín 890 m – autom Považská Bystrica 16 km, chôdzou cca 2 hodiny



Považský hrad Klapy – autom Považské Podhradie 18 km, chôdzou 2 hodiny



Kľak 1352 m – autom Fačkovské sedlo 50 km – chôdzou 2 hodiny



Vršatec, Chmelová 925m – autom 30 km, chôdzou 4 hodiny

DOPORUČENÉ TRASY PRE CYKLOTURISTIKU


Mojtín - Pružina - Belúša - 30 km



Košeca - Zliechov - Čičmany - Rajec - Domaniža - Pružina - 70 km



Ilava - Homôlka -Trenčianská Teplá - 40 km



Púchov - Lednické Rovné - Lednica - Dúlov - 40 km



Ilava - Vršatec - Červený Kameň - Tuchyňa - 25 km



Lokálne trasy v miestnej doline - do 20 km

Uvedené turistické a cykloturistické trasy je možné ľubovoľne kombinovať.

VODNÉ ŠPORTY A RYBOLOV
Nosická priehrada – 18 km, smer Púchov

