Turistika
Značkované pešie turistické trasy vo Vihorlatských vrchoch
V nasledujúcom opise turistických trás sú uvedené pochodové časy pre smer tam medzi
dvoma pomenovanými turistickými informačnými miestami.























Morské oko - Malé Morské oko - Sninský kameň - Nežabec - Strihovské sedlo Potašňa
(dĺžka trasy cca 14 km + 4 km naspäť k Morskému oku)
Morské oko - Malé Morské oko - Jedlinka
(dĺžka trasy 2,1 km) Táto trasa ponúka okružné trasy.
Morské oko, hrádza - Morské oko, Rybárka
(dĺžka trasy 1,7 km)
Remetské Hámre - Lysák - Sedlo Rozdiel - Jedlinka - Tri Table - Sninský Kameň
- Nežabec - Strihovská poľana - Strihovské sedlo - Pilníkova lúka - Diel Vávrova lúka - Podhoroď
(dĺžka trasy 32,9 km) Hlavná hrebeňová trasa - červená značka
Humenné mesto - Jasenov - Jasenovský hrad - Veľká dubová - Porúbka - pod
Vinianskym hradom - Vinné - Hôrka
(dĺžka trasy 28,8 km) Modrá značka
Remetské Hámre - Falašov potok - Potašňa - Krivec - Morské oko, hrádza Morské oko, kaštielik - Morské oko, Rybárka - Pod Troma Tablami - Tri Table Sninský Kameň - Sninské rybníky - Snina-vlak
(dĺžka trasy 20,8 km) Krivec je parkovisko pomenované podľa potoka, tu sa odstavujú
autá pri vstupe do centrálnej časti CHKO Vihorlat. Možnosť naprogramovať rôzne
trasy podľa časových a fyzických možností.
Remetské Hámre - Falašov potok - Pilníkova lúka - Ruská Bystrá (dĺžka trasy
20,8 km) Zelená značka.
Krivec - Strihovská poľana (dĺžka trasy 3,0 km) Zelená značka tvoriaca okružné
trasy z parkoviska.
Pod Tromi Tablami - Nad Morským okom
(dĺžka trasy 1,0 km) Modrá miestna tvarová značka po asfaltovej zvažnici.
Snina (bus) - Zemplínske Hámre - Sninský Kameň
(dĺžka trasy 9,3 km)
Krivošťany - Krivošťanka - Veľká dubová - Jasenovský hrad
(dĺžka trasy 8,0 km) Zelená značka
Jasenov, pod hradom - Chlmec - Chlm
(dĺžka trasy 5,5 km)
Poruba pod Vihorlatom - Stará koniareň - Poľana - Sedlo Rozdiel
(dĺžka trasy 13,7 km) Zelená značka
Remetské Hámre - Stará koniareň
(dĺžka trasy 5,5 km) Žltá značka
Potašňa - Strihovské sedlo - Strihovce
(dĺžka trasy 7,0 km)
Medvedia hora - Pod Senderovom - Vinianske jazero - Pod Dlhou - Pod
Vinianskym hradom - Viniansky hrad - Trnava pri Laborci
(dĺžka trasy 9,3 km) Žltá značka.
Medvedia hora - Pod Senderovom - Vinianske jazero - Viniansky hrad
(žltá turistická značka) (dĺžka trasy cca 12 km + 8 km do obce Vinné.)








Kamenec - Vinianske jazero - Senderov - Viniansky hrad
(zelená turistická značka) (dĺžka trasy cca 18 km + 8 km do obce Vinné.)
Vinianske jazero - Kamenec - Medvedia hora - Pod Senderovom - Kostolík pod
Senderovom - Hôrka
(dĺžka trasy cca 7,5 km) Zelená značka.
Vinné - Viniansky hrad - Jasenovský hrad
(modrá turistická značka) (dĺžka trasy cca 12 km.)
Brekov - Brekovský hrad
(cca 2,5 km)
Pod Senderovom - Senderov - Kostolík pod Senderovom
(cca 1,7 km) Žltá tvarovka - odbočka na vrchol

Náučné chodníky vo Vihorlatských vrchoch




Morské oko - Sninské rybníky
(cca 8,0 km) Po východnej strane náučná značka, pripája sa na modrú značku na
informačnom mieste Morské oko - Rybárka.
Morské oko - Rybárka (začína cca 150m nad orientáciou) - lesnícky náučný
chodník - končí na východnom brehu Morského oka na náučnej trase Morské oko Sninské rybníky.
(cca 2,6 km, 9 náučných zastavení)

Značkované pešie turistické trasy v Slanských vrchoch od Michaloviec








Dargov - údolím Bačkovského potoka - hrad Parustan - Lazy (dĺžka trasy cca 5,0
km)
Brazina - Jazero Izra - Čatorňa (hranica s Maďarskom) - Pusztafalu - hrad
Fuzér (dĺžka trasy cca 12,5 km)
Herlianske sedlo - E3 lazy - Dargovský priesmyk - Maliniak - Jazero Izra
(dĺžka trasy cca 47,6 km)
E3 Jazero Izra - Byšta - Slovenské Nové Mesto
(dĺžka trasy 35,0 km)
Kalša - Jazero Izra (dĺžka trasy cca 6,0 km)
Jazero Izra - Veľký Milič (dĺžka trasy cca 4,0 km) Významný vrchol s možnosťou
turistiky do Maďarska.
Kuzmice - Jazero Izra - Skároš
(dĺžka trasy 22,4 km)

Cyklotrasy - značené, okrem štátnych ciest






Remetské Hámre - Lyžiarska lúka - Nad Potašňou - Pod malým Morským okom
- Jelenia lúka - Pod zlomami - Barlahov - Potašňa - Remetské Hámre (dĺžka
trasy 32,5 km) Túto okružnú trasu "okolo Morského oka" križujú nasledovné trasy:
Potašňa - Krivec - odbočka na Morské oko - Jelenia lúka (dĺžka trasy 6,3 km)
Pod zlomami - Strihovské sedlo - Diel (dĺžka trasy 3,2 km) Nadväzuje na karpatskú
cyklomagistrálu (prístup na Sninské rybníky) .
Potašňa - Nad potašňou (dĺžka trasy 1,6 km)

