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gerinctúrára hívja a hegyek szerelmeseit! Csúcshódításaink helyszíne a Kárpátok egyetlen
alpesi jellegű hegysége, a Magas-Tátra. Túráink során elbűvölnek majd a hegység tornyokkal
és csúcsokkal megtűzdelt keskeny, sziklás gerincei, melyekből a változatos növényzettel
borított hegyoldal meredeken ereszkedik le a gyöngyöző patakok díszítette völgyekbe,
amelyben a hegység valóságos gyöngyszemeit, a mosolygó, smaragdzöld színű moréna tavakat, más néven tengerszemeket is megcsodálhatjuk.
Szintén feledhetetlen élménnyel kecsegtet a tátrai, magashegyi állatvilággal való találkozás
is, csakúgy, mint a messzi vidékre nyíló kilátás.
Tátrai hosszú hétvégénk csúcspontjának a Sas-út ígérkezik, melyet nem véletlenül neveznek a
Tátra via ferrata-jának is. A vasláncokkal, kampókkal és vaslétrákkal ellátott, lenyűgöző
panorámájú turistaút a Lengyel-Tátra legszebb völgyei fölött vezet, bepillantást engedve a
tengerszemekkel teleszórt katlanokba.

1. nap (augusztus 16. péntek) – Az Alacsony-Tátra csúcsai
Felsőszabadi (Trangoska) parkoló (1120m) – Stefanika menedékház (1728m) – Gyömbér csúcs (2043m) –
Chopok (2023m) – Felsőszabadi (Trangoska) parkoló (1120m)
14 km / kb. 1200 m szintemelkedés

2. nap (augusztus 17. szombat) – Gerinctúra a Kasprovi csúcsig
Kiry (927m) – Ciemniak (2096m) – Kondracka kopa (2005m) – Kasprowy Wierch (1987m) – Kuznice
18 km / kb. 1500 m szintemelkedés

3. nap (augusztus 18. vasárnap) – A lengyel alvó óriás
Kuznice (1015m) – Kondracka Prezl (1725m) – Giewont (1894m) – Dolina Strazyska – Zakopane (900m)
13 km / kb. 900 m szintemelkedés

4. nap (augusztus 19. hétfő) – A Sas-út
Kuznice (1015m) –Kasprowy Wierch (1987m) felvonóval! – Swinica (2301m) – Przel Krzyzne (2112m) –
Kuznice (1015m)
16 km / kb. 1000 m szintemelkedés – A túra magashegyi jártasságot és szédülésmentességet igényel!

5. nap (augusztus 20. kedd) – Zakopane
Séta a Lengyel-Tátra fővárosában, vásárlás a sajtpiacon, búcsú a hegyektől, hazautazás.

Túráink néhol kitett helyen vezetnek, ezért a magashegyi jártasság és a szédülésmentesség elengedhetetlen. Aki azonban a fentieket olvasván kissé elbizonytalanodott, ne tegye, tartson velünk bátran,
hiszen a nagy „hegymászásokkal” párhuzamosan opcionálisan kisebb sétákat is vezetünk.
Találkozó:2013. augusztus 16. péntek 08:45 Szlovákia, Felsőszabadi (Bystra, Trangoska) parkoló
Szélesség: 48°55'29.50"É;
Hosszúság: 19°36'34.77"K.
Utazás: egyénileg, (igény esetén telekocsis rendszerben).
Közös utazásra lehetőség van, indulás: 04:00
Győr, ETO Park bejárata előtti parkoló.
Csatlakozási lehetőség: 2013. augusztus 16. péntek 19:30-20:30
CAMPING POD KROKWIA
Lengyelország, 34-500 Zakopane ul. Zeromskiego
Szállás: Zakopane legszebb részén, a Tátra lábánál, a sísáncok mellett lévő Kemping Pod Krokwią
6 fős faházaiban, illetve 3-4-6 fős stúdióiban. A szállások saját fürdővel és konyhával
felszereltek.
Fakultatív programok, lehetőségek:



2 és 4. nap vezetett, rövidebb, kímélő túrák a lusta népségnek
Igény esetén városnézés.

Részvételi díjak:
Egyesületi tagoknak: 16.000,- Ft/fő;

Egyesületen kívülieknek: 20.000,- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:



A szállást, gépjárműparkolást és az idegenforgalmi adót;
A túravezetést 4 napra.

A részvételi díj nem tartalmazza:






Az étkezések (önellátó, illetve étkezési lehetőség a közelben lévő éttermekben);
A napi belépő a Lengyel-Tátra Nemzeti Park területére (4 PLN/fő/alkalom);
Felvonó a Kasprowy Wierch-re (aug. 19.; 40 PLN/fő/alkalom);
Zakopane-Kuznice kisbusz (3 plz/fő/alkalom);
Zakopane-Kiry kisbusz (kb. 8 plz/fő).

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, az legkésőbb 2013. június 1-ig jelezze részvételi
szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre.
A részletekről és az 50% előleg befizetéséről (határidő: június 30.) a résztvevőket e-mailben
értesítjük.
Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület
Tunner Levente
+ 3670/614-9853

bakonyikalandorok@gmail.com

http://bakonyikalandorok.info

