
Vitajte v lyžiarskom stredisku
Snowparadise Veľká Rača

Snowparadise Veľká Rača patrí medzi TOP lyžiarske strediská na Slovensku.

Má veľmi výhodnú polohu - nachádza sa v blízkosti hraníc s Českou republikou 

a Poľskom. Najväčšou prednosťou strediska je jeho rozloha a vzájomné 

prepojenie troch lokalít: Dedovka, Marguška a Lalíky, s celkovou prepravnou 

kapacitou 9700 osôb. V stredisku nájdete zjazdovky všetkých druhov obtiaž-

ností, preto si u nás každý návštevník príde na svoje.

Dve 4-sedačkové lanovky, tri vleky• 
14,5 km upravených lyžiarskych tratí• 
6-sedačkovú lanovku s kabínami• 

2,7 km lyžiarskych tratí na večerné lyžovanie• 
Free ride trať, snowpark, funpark• 
Najdlhšiu bobovú dráhu v strednej Európe• 

Čo u nás nájdete:



najdlhšie zjazdovky na Slovensku !
Lyžiarske svahy v časti Dedovka ponúkajú 
kvalitné lyžovanie na osvetlených zjazdovkách 
v dĺžke až 2,7 km

Vyznávači bežeckého lyžovania si prídu na svoje. Nachádzajú sa tu 
bežecké trasy Stopa zdravia v dĺžke 1,3 a 5 km. Nástup na uvedené 
trasy je od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky v Dedovke.

Na spestrenie lyžovačky je možné zažiť adrenalín na 
bobovej dráhe  dlhej 1300m. 

Bezplatná • skibusová doprava
Bezplatné•  parkoviská priamo pri lanových dráhach
Lyžiarska škôlka a škola• 
Špičkový skiservis MONTANA• 
Predajňa športových potrieb• 
Požičovňa lyží a snowboardov• 
Bufety priamo na svahu• 
Horská služba• 
Skiline - štatistika prelyžovaných kilometrov• 
Jazda ratrakom• 

Zimný fest pod Veľkou Račou• 
Silvester pod Veľkou Račou• 
Lyžovačka s čelovkami• 
Súťaž vo varení kapustnice v n.v. 980m• 
Fínska sánkovačka• 
Karneval na svahoch Veľkej Rače• 

...Toto zažijete len u nás...

V stredisku počas celej zimy čakajú 
na vás tieto super akcie:

Bežecké lyžovanie 

 Bobová dráha 

Večerné lyžovanie 

Služby v stredisku:

akcie v zime

Služby v stredisku:



4-sedačkovú lanovú dráhu v Dedovke• 
najdlhšiu bobovu dráhu v strednej Európe• 
tarzaní zvoz na lane - Karolšus• 

Stredisko Snowparadise Veľká Rača ponúka počas leta 
zábavné adrenalínové atrakcie:

aquazorbing, lukostreľbu a detské lanové centrum• 
trampolíny a bungee trampolíny• 
horské kolobežky Monster• 

Leto na Veľkej Rači

Aj počas leta v našom stredisku 

zažijete veľa zábavy a akcií:

Kysucký rodinný trojboj
• 

Súťaž vo varení gulášu v n.v. 980 m

• 
Súťaž v lukostreľbe a grilovanie špecialít

• 
Medzinárodné rezbárske sympózium

• 
Koniec prázdnin na Veľkej Rači

• 

Turistika a cyklistikaTúlavé topánky prírodnou rezerváciou na Veľ-
kej Rači v Oščadnici Vás zavedú na zaujímavé 
miesta akými sú skalné diery - jaskyne, rozhľad-
ňa na vrchole, ale aj na cyklotrasy s nádhernými 
výhľadmi na okolité kopce. 
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