KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

R A J D w TA TR Y
SŁOWACKIE
15 – 19 sierpnia 2018 r.

Wyjazd: 15.08.2018 r. – środa: godz. 5:00 ul. Parkowa 4, godz. 5:05 sprzed ZUS / sklep LIDL
1 dzień (15.08. środa) Przejazd na trasie Prudnik – Jasna Nizkke Tatry – Nova Leśna (Słowacja),
godz. 10:30 – planowany wymarsz na trasę szlakiem żółtym: Mikulášska chata 1113 mnpm- Tři Vody / Pod Orlou
skalou (1,9 km) – Lukova (1678 mnpm) – Kamienna Chata pod Chopkom 1981 mnpm – Chopok 2024 mnpm –
zejście do Kamiennej Chaty, następnie szlakiem żółtym – Odboćka na Chopok 1515 mnpm – Magistrala
Kosodrzewiny 1520 mnpm – Srdiećko 1216 mnpm – Trangoška 1121 m, trasa o dł. ok. 10 km , ok. 4 godz. marszu,
podejść 908 m, zejść 905 m. Godz. 16:00 wyjazd do Nowej Lesnej (Słowacja), zakwaterowanie w pensjonacie
Závada. Godz. 18:30 obiadokolacja.
2 dzień (16.08. czwartek) śniadanie we własnym zakresie, godz. 7:30 wyjazd do Popradskégo Plesa (1246 m),
wymarsz szlakiem niebieskim 1:15 h (3.5 km) - Popradská polana (1500 m), 0:05 h (0.4 km) - Odbočka Zimnej cesty
na Štrbské Pleso, 0:05 h (0.3 km) - Rázcestie nad Popradským plesom, 0:35 h (1.2 km) – Horský hotel Popradské
pleso (1500 mnpm) Nad Ţabím potokom (1580 m), następnie 2:00 h (3.4 km) szlakiem czerwonym do Chaty pod
Rysami (2250 m), dalej 0:45 h (0.8 km) szlakiem czerwonym Rysy (2499 m) zejście tym samym szlakiem czerwonym
0:35 h (0,8 km) do Chaty pod Rysmi , dalej szlakiem czerwonym 1:45 h do Nad Ţabím potokom – następnie 0:25 h
szlakiem niebieskim - Rázcestie nad Popradským plesom - 0:05 h - Odbočka Zimnej cesty na Štrbské Pleso - 0:05 h Popradská polana 1:00 h -Popradské Pleso/parking. Planowany odjazd do Nowej Lesnej o godz. 17:30.Obiadokolacja
3 dzień (17.08. piątek) śniadanie we własnym zakresie, godz. 8:30 wyjazd do Štrbskégo Plesa, wymarsz szlakiem
niebieskim Štrbské Pleso/ Tatranská Štrba (1347 m) ok. 2:15 h (3.7 km) do Chaty pod Soliskom , następnie 0:50 h
(0,95 km) szlakiem czerwonym - Predné Solisko (2117 m), zejście tym samym szlakiem 0:35 h (0.95 km) do Chaty
pod Soliskom, następnie szlakiem niebieskim 1:45 h (3.7 km) do Štrbskégo Plesa – parking. Trasa na ok. 5:25 h
marszu, o dł. 9.3 km, podejście 823 m, zejście 823 m. Możliwość wjazdu do Chaty pod Soliskiem na wysokości 1814
m. Solisko Expres” bilet w jedną stronę kosztuje 9 €euro a w dwie strony 10 € + 2 € kaucji, która zostanie zwrócona
po oddaniu biletu. Vrbov Termy siarkowe - wstęp 8,5 € za 2 ½ godz. 18:30 obiadokolacja
4 dzień (18.08. sobota) śniadanie we własnym zakresie, godz. 8:00 wyjazd do Starego Smokowca, wymarsz
szlakiem zielonym ok. 2,2 km 0:50/0:30 godz. Starý Smokovec 1025 mnpm – Hrebienok 1285 mnpm (możliwy wjazd
kolejką, cena 8 euro wjazd/ wjazd i zjazd 9 euro), następnie szlakiem czerwonym ok. 1,3 km 0:30 / 0:20 godz. Pod
Sławkowskim Szczytem 1356 mnpm, dalej szlakiem niebieskim ok 4:00/2:45 godz, 4,9 km na Sławkowski szczyt 2452
mnpm – Całą trasa ok. 8:30 godz marszu, o dł 16,3 km, przewyższenie 1414 km. Powrót tą samą trasą lub z Pod
Sławkowskim Szczytem zejście do Starego Smokowca szlakiem niebieskim 6,9 km ok. 4 h. 18:30 obiadokolacja
5 dzień (19.08. niedziela) śniadanie we własnym zakresie, godz. 8:30 wyjazd do Tatranská Lomnica, wymarsz
szlakiem zielonym – Tatranská Lomnica (848 mnpm) – Skalnata Chata Laco Kulangi 1725 mnpm - Skalnate Pleso
1757 mnpm. Trasa na 3 ½ godz. marszu ↑ 830 m, Powrót tą samą trasą ok. 3 godz. 830 m ↓, możliwy wjazd kolejką
(↑ 16 €, ↓ 14 €, ↑↑ 19 €) lub wyjazd do Polski: Palenica Białczańska (984 m) – Rusinowa Polana – Gęsia Szyja (1465
mnpm) – Wiktorówki – Dolina Filipka. Trasa na ok. 3 h marszu, o dł. 7,5 km, podejście 524 m, zejście 564 m. lub
Zakopane – Gubałówka i Krupówki (zależy od warunków pogodowych i kondycji uczestników).

KOSZT 230,00 zł + 75€ zawiera przejazdy autokarem, 4noclegi, 4obiadokolacje. Zakwaterowanie w pensjonacie
w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienką (WC + prysznic), na każdym piętrze kompletnie wyposażona kuchnia z
możliwością samodzielnego przygotowania śniadań. Bilety na kolejkę linową i termy stanowią koszt dodatkowy.
Zapisy (częściowa opłata za udział w rajdzie) bezzwrotne w kwocie 230,00 zł do dnia 11.06.2018 r. w biurze PTTK
O/Prudnik, ul. Traugutta 19 lub na konto Oddziału w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 w tytule proszę wpisać :
Rajd w Tatry Słowackie oraz nazwisko i imię uczestnika rajdu. Pozostała kwota za pobyt 75 euro płatna na miejscu w
Starej Lesnej. Ilość miejsc ograniczona (20 osób). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek
oraz zmiany tras. Odpowiedzialni za organizację Barbara Drożdżowicz, Antoni Węglarz

cel rajdu: - popularyzacja turystyki górskiej, zdobywanie odznak turystycznych: GOT, KGP,
- poznawanie walorów turystycznych, piękna przyrody i bogactwa form skalnych Tatr,
- aktywny wypoczynek , - integracja środowiska turystycznego,

ZAPRASZAMY

