
 

 
 

 

 

 

Egyesületünk 4 éve itt kezdte magashegyi túráinak sorozatát. A több ezer lépés során sok 

szép, örök élménnyel gazdagodtunk és tudjuk millió új kihívás vár még ránk, de közkívánatra 

újra visszatérünk a szívünkhöz oly közeli Lengyel-Tátra tornyokkal és csúcsokkal megtűzdelt 

sziklás gerinceire, a gyöngyöző patakok díszítette völgyeibe, a hegység valóságos 

gyöngyszemeit elénk táró, mosolygó, smaragdzöld színű tengerszemekkel teleszórt katlanaiba. 

Csúcshódításaink helyszíne a Kárpátok egyetlen alpesi jellegű magashegysége, a Tátra. 

Feledhetetlen élménnyel kecsegtet a tátrai, magashegyi állatvilággal való találkozás is, 

csakúgy, mint a messzi vidékre nyíló kilátás. Túránkat elsősorban jó kondícióban lévő, 

magashegyi túrázásban némi tapasztalattal rendelkező Kalandoroknak ajánljuk! 

Túraprogram: 

0. nap (augusztus 1. kedd) – Érkezés 

Találkozó a CAMPING POD KROKWIA-ban, szállás elfoglalása, „ismerkedési est”. 

1. nap (augusztus 2. szerda) – Lengyelország tetején 

Palenica Bialczanska (990 m) – Bialka-völgy – Mickiewicz-vízesések (1099 m) – Halas-tavi-völgy – 

Wlosenica (1310 m – opció: idáig fiákerrel) – Halas-tó (1395 m) – Tengerszem-katlan – Tengerszem 

(1583 m) – Tengerszem-csúcs (2499 m) – és vissza. 

27 km táv / 1520 m szintemelkedés – fiákerrel: 13 km táv / 1200 m szintemelkedés 

2. nap (augusztus 3. csütörtök) – Felébresztjük az alvó óriást  

Kuznice (1015 m) – Klasztor Albertynek kolostor – Kondratowa Dolina – Kondratowej Hali Menedékház - 

Kondracka Przelecz (1725 m) – Giewont (1894 m) – Siklawica vízesés (1100 m) - Dolina Strazyska – Pod 

Reglami - Zakopane (900 m) 

14 km táv / 980 m szintemelkedés 

3. nap (augusztus 4. péntek) – Gerinctúra a Lengyel-Tátra legismertebb csúcsára 

Kiry (927 m) – Mietusia Dolina – Polana Uplaz - Ciemniak (2096 m) – Malolaczniak (2096 m) - Kondracka 

kopa (2005 m) – Goryczkowa Czuba (1913 m) - Kasprowy Wierch (1987 m) – Myslenickie Turnie (1352 m) 

– Kuznice (927 m) 

20 km táv / 1600 m szintemelkedés 

4. nap (augusztus 5. szombat) – A Kápolna-csúcs  

Kuznice (1015 m) – Dolina Jaworzynka – Murowaniec-menedékház (1505 m) – Czarny Staw Gasienicowy 

(1622 m) – Karb (1853 m) – Koscielec (2155 m) – Dlugi Staw – Zielony Staw - Murowaniec-menedékház – 

Stupniow Uplaz – Kuznice (1015 m) 

18,5 km táv / 1170 m szintemelkedés 



5. nap (augusztus 6. vasárnap) – Viszlát Zakopane! 

Séta a Lengyel-Tátra fővárosában, vásárlás a sajtpiacon, búcsú a hegyektől és egymástól, hazautazás. 

Túráink néhol kitett helyen vezetnek, ezért a magashegyi jártasság és a szédülésmentesség elenged- 

hetetlen. Aki azonban a fentieket olvasván kissé elbizonytalanodott, ne tegye. Tartson velünk bátran, 

hiszen a nagy „hegymászásokkal” párhuzamosan fakultatív keretek között kisebb sétákat is vezetünk. 

Találkozó:  2017. augusztus 01. kedd 18:00 
CAMPING POD KROKWIA Lengyelország, 34-500 Zakopane ul. Zeromskiego 

Utazás:  egyénileg, igény esetén telekocsis rendszerben. Közös utazásra is van lehetőség. 

Szállás: Zakopane legszebb részén, a Tátra lábánál, a sísáncok mellett lévő Camping Pod Krokwią 6 

illetve 8 fős faházaiban. A szállások saját fürdővel és konyhával felszereltek. 

Fakultatív programok, lehetőségek: 

 Rövidebb, kímélő túrák óvatosabb kalandorok számára 

 Zakopanei városnézés, Gubalowka-hegy-i (1123 m) bazár megtekintése 

Részvételi díjak: 

Egyesületi tagoknak: 27,500.- Ft/fő;   Nem egyesületi tagoknak: 36,500.- Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: 

 A szállást, a gépjárműparkolást és az idegenforgalmi adót 

 A túravezetést 5 napra és a fakultatív programokra 

 Emléktárgyat a rendezvényről 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 Útiköltséget 

 Az étkezések költségét (önellátó, illetve étkezési lehetőség a közelben lévő éttermekben) 

 A belépő díját a Lengyel-Tátra Nemzeti Park területére (5 PLN/fő/alkalom) 

 Helyi buszköltséget (Zakopane-Kuznice: kb. 4 PLN/fő; Zakopane-Kiry kb. 10 PLN/fő) 

 Utasbiztosítást 

A programváltozás lehetséges az időjárás és a kalandorok kedve, kitartása figyelembevételével! 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 

bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 

Létszámkorlát: maximum 20 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. 

További részletekről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk! 
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