
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 13-15.08.2011 r.  
 

Słowacki Raj i Tatry Wysokie (słowackie) 
 

Dzień pierwszy –13 VIII 
− 645 Zbiórka uczestników przy ul. Powstańców koło stacji PKP Mysłowice. 
− Bezwzględnie wymagany paszport lub dowód osobisty. Dzieci posiadać muszą własny 

paszport. 
− Przejazd na trasie Mysłowice, Kraków, Nowy Targ, Jurgów, Spiska Biała, Lewoca,  Spiskie 

Podegrodzie  
− 1030 Zwiedzanie zabytków Lewoczy i unikalnej Katedry – zabytek ze światowej listy dziedzictwa 

narodowego UNESCO  
− Przejazd do Spiskiego Podegrodzia - zwiedzanie jednych z największych ruin zamku w Europie 

Środkowej zaliczonego do światowej listy dziedzictwa narodowego UNESCO.  
− Przejazd autobusem do miejsca zakwaterowania w Jurgowie. 
− Godz. 1700 obiadokolacja, około godz. 1900 ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Dzień drugi -14 VIII 
− 630 Śniadanie.  
− 700 Zbiórka uczestników wycieczki na Bystre Sedlo (2314m) przy autokarze, przejazd do Styrbskiego 

Plesa, skąd wyjście na Bystre Sedlo 2314 m. ( trasa trudna z odcinkami ubezpieczonymi łańcuchami  
i klamrami, pierwsze schronisko po 7 godzinach marszu, przewyższenie 1000 m, orientacyjny czas 
przejścia 10- 11 godzin). Możliwość zjazdu kolejką linową (opłata we własnym zakresie 6€ - normalny 
5€ emeryci od 60 lat i młodzież, 4€- dzieci 6-12 lat ) 

− Po powrocie obiadokolacja ok. godziny 1930. 
Wariant alternatywny: zwiedzanie okolic Styrbskiego Plesa – zagospodarowanie czasu we własnym 
zakresie. 

 
                                                            Dzień trzeci -15 VIII 
− 800 Śniadanie. 
− 830 Przejazd do Podlesoka – centrum turystycznego Słowackiego Raju. 
− 1000 Przejście części Przełomu Hornadu. Przełom Hornadu (Prielom Hornádu) to malowniczy 

szlak ciągnący się od tzw. Gardła Hornadu (Hrdlo Hornádu), aż do letniska Czingow (Čingov). 
Jest to drugi, najpopularniejszy szlak w Słowackim Raju, który dostarcza niezapomnianych wrażeń.  
Po drodze wspaniałe widoki na Przełom i urwiska kanionu, eksponowana wspinaczka po kładkach, 
mostkach i drabinach, aż do wylotu Dol. Klasztorskiej. Stąd wyjście po drabinach do ruin 
rekonstruowanego klasztoru kartuzów. 

− Drogo powrotna prowadzić będzie przez kanion Wielki Kysel i Wodospad Olbrzymi 
− Czas przejścia ok. 7 godzin. 
− Odjazd z Podlesoka około godz. 1700. Przewidywany powrót do Mysłowic ok. godz. 2200. 

Świadczenia 
− przejazd autokarem, 2 x nocleg w pensjonacie „U Kasi” – pokoje 2,3,4 os. z łazienkami, 2 x 

obiadokolacja i 2 x śniadanie, zwiedzanie Katedry w Lewoczy i Zamku w Spiskim Podegrodziu, wstęp 
do Parków Narodowych  

− ognisko z pieczeniem kiełbasek 
− ubezpieczenie NNW i KL, opieka przewodnika 

We własnym zakresie 
− opłaty za kolejki 

Cena 
− SKKT- 260 zł 
− PTTK – 270 zł 
− Niezrzeszeni – 290 zł 
Szczegółowej informacji udziela się w biurze O/PTTK „Mysłowice” ul. A. Krajowej 22, tel. (032) 222 56 06 lub 693285367 

 


