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Miesto realizácie projektu:

Zázrivá 81, Zázrivá

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti cestovného ruchu
Cieľom projektu je investícia do zvýšenia konkurencieschopnosti Komplexu Havrania na
poskytovanie celoročných služieb v cestovnom ruchu.
Špecifické ciele:
• Modernizácia a rekonštrukcia Komplexu Havrania
• Prilákanie novej klientely a predĺženie pobytov návštevníkov
• Vybavenie a zariadenie objektov cestovného ruchu Komplexu Havrania
• Výstavba infraštruktúry, nových objektov a zariadení cestovného ruchu neziskového
charakteru
Východiskový stav:

Stručný opis projektu:

Areál Vel'ká Havrania sa nachádza v malebnom prostredí Zázrivej okres Dolný Kubín.
Okolie i reliéf terénu poskytuje vhodné príležitosti pre realizáciu zimnej rekreácie a letnej
turistiky a pre organizáciu poznávacích zájazdov kultúrneho charakteru - Oravsky
Podzámok, skanzeny oravskej a kysuckej dediny a tiež pre športové vyžitie - zimné športy
najmä lyžovanie a v lete najmä turistika a kúpanie v termálnych kúpaliskách v dostupnosti
do 60 minút. Dnes poskytujeme služby pre 41 ubytovaných. Reštaurácia poskytuje služby
pre 60 hostí s terasou pre ďalších 40 hostí. Vo wellness ponúkame služby pre 10 osôb. V
ponuke sa zameriavame na ciel'ové skupiny rekreantov vrátane rodín s deťmi a na podniky,
ktoré hodlajú realizovať vzdelávacie aktivity a tréningy v tichom a zdravom prostredí
Zázrivej.
Stav po realizácii projektu:
Projekt je zameraný na realizáciu aktivít vedúcich k modernizácii hotela, vytvorenie
parkovacích miest, komunikácie a vybudovanie Zázrivského skanzenu. Výsledkom projektu
bude vytvorenie 5 nových pracovných miest. Dôvodom je zvýšenie konurencieschopnosti a
vytvorenie ponuky produktov v rámci regiónu. Výsledky projektu chceme dosiahnu' nielen
vďaka obnove a vybudovaniu infraštruktúry, ale najmä využitím potenciálu v súlade s Novou
stratégiou rozvoja cestovného ruchu do roku 2013 - Poznávanie miestnych tradícií Zvýšený potenciál (Oravsky región). V rámci cestovného ruchu spadá Zázrivá z dlhodobého
hl'adiska do kategórie regiónu medzinárodného významu. K tomu prispievajú i aktivity
projektu a balíčky programov pre turistov. Ciel'om projektu a najmä očakávanou situáciou v
budúcnosti je zvýšenie návštevnosti komplexu.
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