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Czas trwania: 8:30 - 17:00 
Cena zawiera: 
- transport  autokarowy                                                                                   
- usługę przewodnika 
- wyjazd/ zjazd kolejką na Hrebienok 
- ubezpieczenie KL i NNW 

 

 

SSŁŁOOWWAACCJJAA  --  HHRREEBBIIEENNOOKK        

TTAATTRRZZAAŃŃSSKKAA  ŚŚWWIIĄĄTTYYNNIIAA  

LLOODDOOWWAA  

  WW  ddnniiuu..::  NNIIEEDDZZIIEELLAA  
W programie wycieczki:  

 Przejazd do Starego Smokowca, malowniczej miejscowości u podnóża słowackich Tatr Wysokich. Wyjazd 
naziemną kolejką linowo-terenową na górę Hrebienok (1285 m n.p.m.) Zwiedzanie Tatrzańskiej Świątyni 
Lodowej. Wykuta w lodzie monumentalna budowla nawiązująca do paryskiej katedry Notre-Dame. Zjazd 
kolejką. Przejazd do Szczyrbskiego Jeziora. Czas wolny ok. 1 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie! 

Tatrzańska Katedra Lodowa to wyjątkowy lodowy kościół z elementami 
przyrody tatrzańskiej. Obiekt wzniesiony został na Hrebienoku koło Starego 
Smokowca na wysokości 1285 m n.p.m. Tegorocznym tematem 
przewodnim tej pięknej i okazałej świątyni lodowej jest paryska 
Katedra Notre-Dame.   Imponująca rzeźba, jakiej nie znajdziemy nigdzie 
indziej w Słowacji  urzeka precyzją wykonania i detalami, które podkreśla 
klimatyczne oświetlenie. Warto zatem odwiedzić słowacki unikat i choć na 
chwilę przenieść się do lodowej krainy.  

Smokowieckie Siodełko słow.  Hrebienok (1285 m n.p.m.) 
 tarasowaty występ w słowackich Tatrach Wysokich, znajdujący się w 
masywie Sławkowskiego Szczytu (Slavkovský štít). Przez Polaków zwany 
niekiedy „smokowiecką Gubałówką”. Z leżącej u jego stóp 
miejscowości Stary Smokowiec kursuje naziemna kolejka linowo-terenowa. 
W pobliżu górnej stacji kolejki znajduje się węzeł znakowanych szlaków 
turystycznych m.in. Magistrali Tatrzańskiej. Popularnym celem wycieczek z 
Siodełka są pobliskie Wodospady Zimnej Wody (ok. 20 -30 min). 

Szczyrbskie Jezioro - malownicze  jezioro wytopiskowe położone w Tatrach 

Wysokich na wysokości 1346 m n.p.m. , jest drugim co do wielkości po 
słowackiej stronie Tatr .U południowego brzegu sytuuje się miejscowość o 
tej samej nazwie - Szczyrbskie Jezioro - kurort i ośrodek sportów zimowych. 

CENA: 100zł 

 

CCEENNAA::  110000zzłł  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_s%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Wysokie
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awkowski_Szczyt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guba%C5%82%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Smokowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrala_Tatrza%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodospady_Zimnej_Wody

