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Dzień pierwszy - poniedziałek 
Na wycieczkę zbieramy się na parkingu przy ulicy Bażyńskich – obok kościoła Chrystusa 
Króla. Autokar oczekiwać będzie od godziny 6.00. Po sprawdzeniu obecności i załadowaniu 
bagaży o godzinie 6.15 wyruszymy do Zakopanego autokarem turystycznym marki 
NEOPLAN. Naszym przewoźnikiem na wycieczce będzie firma przewozowa Heliotur 
z Torunia, mająca zezwolenie na obsługę przejazdów krajowych i zagranicznych. Na trasie 
przejazdu planujemy postoje, podczas których można będzie także nabyć w bufecie 
autokarowym kawę i herbatę. Nasza trasa prowadzić będzie przez Włocławek, Łódź, 
Częstochowę, peryferie Krakowa i dalej tzw. zakopianką, piękną widokowo trasą, z której 
przy słonecznej pogodzie obserwować będziemy szczyty Beskidu Wyspowego, Babiej Góry, 
Gorc a także coraz bliższą panoramę Tatr. Oprócz postojów relaksujących zatrzymamy się 
na pół godziny w Ludźmierzu – gdzie można będzie zwiedzić najstarszy na Podhalu obiekt 
sakralny (1234)– sanktuarium Wniebowzięcia NMP z głównym obiektem kultu – zabytkową 
(około 1400)  rzeźbą gotycką NMP Królowej Podhala. Tam też rozprostujemy nogi wśród 
pięknych kwietników i oczek wodnych ogrodu różańcowego. Z Ludźmierza drogą przez 
Chochołów, najlepiej ukazującą szczyty Tatr Zachodnich, dotrzemy do Zakopanego. 
Miejscem naszego zakwaterowania w Zakopanem będą 2-osobowe pokoje z łazienką i TV 
w Domu Wypoczynkowym CHAŁUBIŃSKI,  usytuowanym w 4-hektarowym parku przy 
ulicy Chramcówki 15, blisko dworca PKP.  Po zakwaterowaniu i obiadokolacji dla 
zainteresowanych proponujemy spacer na główny deptak Zakopanego, ulicę Krupówki, przy 
której mieszczą się obiekty handlowe, restauracje, karczmy, bary i puby a także Muzeum 
Tatrzańskie. Po spacerze powrót indywidualny lub zbiorowy do Domu. 

Dzień drugi – wtorek 
Po wczesnym śniadaniu busami dojedziemy do Kuźnic, gdzie spotkamy się 
z przewodnikiem tatrzańskim. Następnie w dwóch grupach wyruszymy kolejką linową na 
Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.), aby stamtąd wyruszyć na piękną wycieczkę górską, 
najpierw przez Beskid (2013) granią Tatr do Przełęczy Świnickiej (2051), stamtąd zejście na 
Halę Gąsienicową, z największą, z polskich dolin tatrzańskich liczbą górskich stawów. 
W pobliżu Zielonego Stawu ponownie zaczniemy się wspinać, tym razem na przełęcz Karb 
(1853). Tylko z tego miejsca można obejrzeć wszystkie stawy w Dolinie Gąsienicowej. Tam 
także w alpejskiej scenerii poznamy najbliższe szczyty, otaczające leżący w dole Czarny Staw 
Gąsienicowy (1621): Granaty, Czarne Ściany, Kozi Wierch i najbliższy Kościelec. Następnie 
zejdziemy do poziomu Czarnego Stawu a stamtąd przejdziemy do schroniska Murowaniec 
na Hali Gąsienicowej. Po odpoczynku przy schronisku wyruszymy w ostatni odcinek trasy – 
poprzez Przełęcz między Kopami (Karczmisko, 1499) i Dolinę Jaworzynki do Kuźnic, skąd 
busami dotrzemy do Domu na obiadokolację.  
Uwaga: Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w pieszej wycieczce górskiej, mogą 
wyjechać razem z pozostałymi kolejką na Kasprowy Wierch, tam spędzić około 2 godzin na 
spacerze, po trasie odpowiedniej do możliwości zdrowotnych i powrócić kolejką do Kuźnic. 
Taki zamiar prosimy zgłaszać przy wpłacaniu zaliczki, gdyż po 31 marca musimy 
zarezerwować bilety na Kasprowy Wierch.     

Dzień trzeci – środa 
Po śniadaniu wyjeżdżamy wraz z przewodnikiem naszym autokarem do Tatrzańskiej 
Łomnicy na Słowację – jednego z głównych ośrodków słowackich Tatr, leżącego u podnóża 
Łomnicy (2632) na wysokości 850 m n.p.m. Z Tatrzańskiej Łomnicy wyjeżdżamy kolejką 
gondolową do Łomnickiego Stawu na wysokość 1764 m n.p.m. Tam uczestnicy wycieczki 
podejmą indywidualne decyzje, dotyczące wyjazdu jeszcze wyżej lub pozostania w rejonie 
Łomnickiego Stawu. Na Łomnicę (2632) kursuje 15 - osobowy wagonik kolejki linowej, 
który może przewieźć 60 osób w ciągu godziny a przejazd powrotny kosztuje 450 SKK. 
Pobyt na Łomnicy trwa 35 minut. Bilet na Łomnicę upoważnia do przejazdu także na trasie 
opisanej niżej. Inną możliwość daje wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Łomnicką Przełęcz 



(2189), skąd można przejść  500 m wygodnym graniowym chodnikiem na szczyt Łomnicka 
Strażnica (2211). Przejazd powrotny kolejką krzesełkową kosztuje 150 SKK. Ta forma 
wyjazdu jest bardziej pewna w przypadku dużej liczby turystów, gdyż w ciągu godziny 
kolejka przewozi 900 osób. Po wrażeniach wzrokowych, związanych z widokami alpejskiej 
scenerii udamy się do miejscowości Vrbov, gdzie znajduje się kompleks 7 basenów 
termalnych z wodą leczniczą niezwykle skuteczną w schorzeniach narządów ruchu, 
kręgosłupa, kobiecych, krążenia, podobno najlepszą na Słowacji, o temperaturach od 26˚C 
do 38˚C w zależności od rodzaju basenu (pływacki, siedzący, dziecięcy, rekreacyjny). Po 
zabawach w wodach termalnych powrócimy  do Zakopanego. Po obiadokolacji zapraszamy 
do parku, otaczającego ośrodek na ognisko integracyjne z kiełbaskami, śpiewem a być może 
także kapelą góralską. Prosimy zabrać z Torunia nasze Śpiewniki.  

Dzień czwarty - czwartek           
Po śniadaniu wyjeżdżamy wraz z przewodnikiem naszym autokarem do Słowackiego Raju 
na Słowację – jednego z najciekawszych zakątków przyrodniczych Słowacji, leżącego 
w niewielkiej odległości od Popradu. Słowacki Raj to piękne krajobrazy oglądane z punktów 
widokowych, głęboko wcięte doliny potoków, zwane tu roklinami, dwie rzeki przecinające 
swymi przełomami Słowacki Raj: Hornad od  północy i Hnilec od południa, piękna jaskinia 
lodowa i wiele innych. Wszystko to udostępnione jest ścieżkami turystycznymi o różnym 
stopniu trudności. My pójdziemy trasami dostępnymi dla dzieci od 10 – lat. W obszernym 
programie chcemy pokazać wszystko, lub gdy zmęczenie da znać o sobie część z niżej 
podanych propozycji:  
   - Dobszyńska Jaskinia Lodowa, 
   - Kanion Strateński rzeki Hnilec, 
   - Wyjazd i powrót wyciągiem krzesełkowym na płaskowyż Geravy, 
   (dla osób bez lęku przestrzeni możliwość podejścia Zejmarską Rokliną (dolina potoku, 
wejście po drewnianych pomostach i metalowych drabinach), powrót wyciągiem 
krzesełkowym), 

   - przejście odcinka przełomu rzeki  Hornad (dla osób bez lęku przestrzeni), 
     a dla pozostałych osób przejazd autokarem w pobliże Tomaszowic, 
   - wejście na najlepszy punkt widokowy na przełom Hornadu i Tatry - Tomasovsky 

Vyhlad, 
Na zakończenie dnia proponujemy zwiedzanie największego zamku Słowacji - Spišsky Hrad 
oraz kościoła w Lewoczy a w drodze powrotnej, jeśli czas pozwoli ponowną kąpiel na 
basenach we Vrbovie, który leży na trasie powrotnej do Zakopanego. Wieczorem 
obiadokolacja, spacer na Antałówkę i długi sen przed trudnym następnym dniem. 

Dzień piąty-piątek 
Po śniadaniu wyjeżdżamy wraz z przewodnikiem naszym autokarem na parking, 
zlokalizowany na polanie Palenica Białczańska, na drodze do Morskiego Oka. Z parkingu 
podejdziemy kilka metrów do przystanku tramwajów konnych lub meleksów (jeśli zdążą je 
wprowadzić). Powozy te zawiozą nas w pobliże Morskiego Oka na Polanę Włosienica. 
Podejdziemy do Morskiego Oka (1400),by nacieszyć się widokiem tej pięknej harmonii 
szczytów, wody i przyrody. Następnie odbędziemy bardzo ciekawą wycieczkę pieszą 
szlakiem, który w XIX wieku wytyczono jako pierwszą trasę turystyczną. Otóż poprzez 
Kopę (1850) i Świstówkę (1763) dotrzemy do Doliny 5 Stawów Polskich a z trasy 
zobaczymy najpiękniejsze widoki na otoczenie Morskiego Oka i Doliny 5 Stawów, dostępne 
turystom w naszym wieku. Po odpoczynku w schronisku wyruszymy w Dolinę Roztoki, aby 
po kilkunastu minutach usłyszeć i zobaczyć największy wodospad Tatr – Siklawę, opadającą 
70 -  metrowymi dwoma warkoczami wody w głęboką otchłań doliny. Tutaj postój na 
podziwianie tej cudownej scenerii. Teraz czeka nas tylko stopniowe schodzenie niżej aż do 
Wodogrzmotów Mickiewicza na szosie do Morskiego Oka. Stamtąd asfaltową drogą do 
parkingu i powrót autokarem na obiadokolację do Zakopanego. Po kolacji zakupy pamiątek 
i pakowanie bagaży.          
Dla uczestników o słabszej kondycji lub nie mogących chodzić po szlakach 
turystycznych możliwość powrotu bezpośrednio z Morskiego Oka na parking 
powozem konnym.   

Dzień szósty – sobota 



Po śniadaniu spakowanie bagaży do autokaru, którym podjedziemy na parking w pobliżu 
wylotu Doliny Białego. Przejdziemy początkowy odcinek Doliny Białego, aby w tej 
najpiękniejszej reglowej dolinie Tatr pożegnać Tatry. Planowany odcinek trasy jest dostępny 
dla wszystkich. Spacer po Kraakowie. 
Następnie powrót do Torunia z postojami gastronomiczno - sanitarnymi.  
Planowany przyjazd do Torunia około godz. 20.00.   

Informacje ogólne 
Impreza ma charakter górskiej pieszej wyprawy krajoznawczo – turystycznej a jej 
program nastawiony jest na poznanie piękna Tatr i Słowackiego Raju poprzez 
dokonywane codziennie całodniowe piesze wycieczki górskie pod kierownictwem 
przewodnika tatrzańskiego.  
Maksymalna ilość uczestników: 48  
Koszt brutto wycieczki 600 złotych obejmuje: 
przejazdy turystycznym autokarem, pięć noclegów w 2 – osobowych pokojach  z łazienką 
i telewizorem, wyżywienie – 5 śniadań i 5 obiadokolacji, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie, 
przewodnika tatrzańskiego w czasie czterech wycieczek w Parkach Narodowych, bilety na 
koleje linowe  Kuźnice – Kasprowy Wierch i Tatrzańska Łomnica – Łomnicki Staw oraz 
wyciąg krzesełkowy Dedinky – Geravy – Dedinky, bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, bilet wstępu do zamku Spisky Hrad, bilety wstępu na baseny termalne 
VRBOV, przejazd konnym tramwajem (lub meleksem) do Morskiego Oka, ognisko 
z kapelą. 
Koszt wycieczki nie obejmuje: przejazdu kolejką linową na Łomnicę lub wyciągiem 
krzesełkowym na Łomnicką Przełęcz oraz przejazdów busami do i z Kużnic. 
Wysokość dofinansowania: zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 
Uczestnik wycieczki winien posiadać niezbędną kondycję i zdrowie dla odbywania 
całodniowych pieszych wycieczek górskich.   
Uczestnik wycieczki powinien posiadać: 
Ważny dowód osobisty, obuwie turystyczne i kurtkę przeciwdeszczową, kostium kąpielowy 
i ręcznik. Wskazane kije turystyczne i czapeczka. 

Zapisy uczestników     
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 200 złotych przyjmujemy we wtorek 14 marca 
i w każdy następny wtorek marca od godziny 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia – 
pokój 314 biurowca Geofizyki aż do wyczerpania wolnych miejsc. 
 


