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  Lyžiarske stredisko Kubínska Hoľa sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Dolný
Kubín. Svah lyžiarskeho strediska na Kubínskej Holi je
orientovaný na juh. Celková dĺžka zjazdoviek v 
sa blíži ku 13 km a ich celkové prevýšenie je 575 m. Zjazdovky majú  certifikát FIS pre Super G.
Svojim profilom v dolnej časti uspokoja  predovšetkým menej náročných lyžiarov. Horná časť
zjazdoviek je určená  pre náročnejších.
      Vleky v stredisku prevádzkuje Športovo turistické centrum Kubínska  hoľa, spol.s.r.o.. Ich
celková kapacita zaručuje minimálne čakacie doby. Zjazdovky sú každý deň pravidelne 
upravované. Lyžiarske stredisko Kubínska Hoľa zatiaľ nie je vybavené  zasnežovacím
zariadením.
    
    V hornej časti lyžiarskeho areálu Kubínska Hoľa je v závislosti na snehových podmienkach
udržiavaný fun-park pre snowboarding, v ktorom sa nachádza skokanský môstik a U-rampa.
    
    Bezprostredné okolie Kubínskej Hole poskytuje i výborné podmienky pre  lyžiarsku turistiku.
Súčasťou strediska zatiaľ nie sú udržiavané  bežecké trate. I napriek tomu je  lyžiarsky areál
Kubínska Hoľa  
vhodným miestom pre lyžiarsku turistiku v bezprostrednom okolí,  prípadne ako východisko túr
západným smerom na Zázrivú a Malú Fatru a  severovýchodným smerom po hrebeni Oravskej
Magury. 
    
    Lyžiarska sezóna trvá 3 mesiace a začína koncom decembra. 
    
    Na lyžiarsku turistiku je vhodný hlavný hrebeň s tyčovým značkovaním smer Minčol a
Zázrivá.

      Základné informácie        Základné informácie   
  
      Kategória strediska (* až *****)  ****   
      Nadmorská výška   720-1396 m n/m   
      Dĺžka zjazdárskych tratí  13 km   
      Dĺžka umelo zasnežovaných  N/A km   
      Dĺžka bežeckých tratí   10 km   
      Informácie o lanovkách   
  
      Prepravná kapacita   7000 os/h   
      Kotvy   -   
      Pomy   8   
      Sedačkové   1   
      Kabínkové   -   
      Služby   
  
      občerstvenie, skiservis, predajňa aj požičovňa lyžiarskej výstroje, bezplatné parkovanie, skibus, detský park    
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SKI Orava, a. s.  
Alej Slobody 1879  
Dolný Kubín 02601    

tel: +421-915-770 053  
email: info@kubinska.sk  
web: www.skikubinskahola.sk         Poloha     {mosmap
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http://www.skikubinskahola.sk

