
RAJD TATRZAŃSKI 21-24.06.2019

Wyjazd w dniu 21.06.2019 o godz. 16:40 z Knurów (Cegielnia), 16:50 – Gliwice
(Rybnicka), 17:00 – Gliwice (Pl. Piastów)

Trasa wycieczki:

1 dzień
Žarska Dolina - Žiarska Chata - Jalovecky Prislop (2142 m) - Baníkov (2178 m)
- Baníkovské sedlo - Roháčske plesá - rázcestie v Smutnej dol. (1525 m) -
Ťatliakova Chata - Adamcula – Rohacka dolina /parking/.

Długość trasy - ok.21 km, przewyższenia: 1560m, czas przejścia ok. 9 godz.

2 dzień

Wariant 1:

Szlakiem Tatr Bielskich

Zdziar Strednica – Ptasiowa Rówieńka (940m) – Szeroka Przełęcz
Bielska (Siroke sedlo, 1826m) – Szalony Przechód – Przełęcz pod Kopą (Kopske
Sedlo, 1750m) – Dolina Zadnich Koperszadów – Polana Gałajdowa (Polana pod
Muraniem) – Tatranska Javorina

Długość trasy – 18,0 km, przewyższenia: 994m, czas przejścia ok.7 godz.

W Ptasiowej Rówieńce opłata za dalsze wejście na szlak w kwocie 1€.

Wariant 2:

Pod Spálenou - Spálený žľab - Predný Salatín, hrebeň - Brestová (1934m)
- Salatín (2048m)- - Pod Lyscom - Jalovecká dolina, ústie – Bobrovecká

Vápenica.

Długość trasy – ok.15,0 km, przewyższenia: 1111 m, czas przejścia: ok. 8 godz.

3 dzień

Spacer w koronach drzew/ Bielańska Jaskinia/ Łomnica (2634m.n.p.m.)

1) Zdiar, Bachledova Dolina – Chodnik Koronami Drzew. Wejście płatne 9€.

2) Bielańska Jaskinia.

Dojście ścieżką przyrodniczą z Tatrzańskiej Kotliny, pokonując różnicę poziomów 122 m. Na
trasie, o długości około 1000 m, umieszczone są tablice edukacyjne. Dojście do jaskini
zajmuje około 25 min.

Trasa turystyczna ma długość 1370 m, przewyższenie 125 m. Na trasie jest 860 schodów.
Zwiedzanie z przewodnikiem zajmuje około 70 minut. Płatność 8€. Temperatura powietrza
waha się od 5 do 6,3°C.



3) Wjazd kolejką wiszącą na Łomnicę 2634 m.n.p.m. (koszt góra-dół €27)

Opcjonalnie: Kolejka krzesełkowa Skalnate Pleso – Łomnicka Przełęcz 2190 m.n.p.m. (koszt
góra-dół €9~40zł).

Wariant dodatkowy dla chętnych- przy zapisach proszę o informację !

Koszt wycieczki:

 klubowicze - 470 zł
 pozostali – 520 zł
 1 € podatek miejski za osobę, za noc jest niewliczony, płatne na miejscu

Cena może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych i ceny paliwa.

Cena zawiera:

 przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty drogowe, parkingi
 ubezpieczenie górskie rozszerzone o akcje z użyciem helikoptera
 pobyt kierowcy
 3x nocleg w Apartamenty „Modom” w Liptovskim Mikulasz

Zapisy i wpłata zaliczki w wysokości 250 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019 r
przyjmuję kol. Łukasz Kornatka, zgłoszenia/brak wpłaty po tej dacie nie będą brane pod
uwagę.

Wpłaty należy dokonać na nr konta:

03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, w tytule wpisać „Tatry Słowacja”

Zapisy:

tel. 503-046-283 lub email: lukaszek_8@wp.pl

UWAGA! Należy zabrać ważny dowód tożsamości lub paszport ze względu na
przebywanie poza granicami państwa. Przypominam, że na Słowacji obowiązuje waluta euro.

Wyżywienie we własnym zakresie! Na miejscu możliwość przygotowania posiłku (aneksy)

Droga może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe. Uczestnicy wycieczki powinni
posiadać odpowiednie obuwie i ubranie turystyczne/górskie.

Wycieczka przygotowana dla osób z bardzo dobrą kondycją fizyczną.

Osoby, które dwa tygodnie przed planowaną wycieczką odwołają swój udział płacą
50% podanej kwoty, tydzień przed wyjazdem 100% wartości wycieczki.

ZAPRASZAMY

mailto:lukaszek_8@wp.pl

