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W PROGRAMIE: 

Przejazd do miejscowości Łomnica Tatrzańska. Wyjazd kolejką gondolową do Skalnatego Plesa /1751 m n.p.m./ skąd 
podziwiać można panoramę Tatr z drugim co do wysokości szczytem - Łomnicą Tatrzańską /2 634 m n.p.m/.  
Spacer nad Łomnickim Stawem (malownicze górskie jezioro polodowcowe). Piesze przejście Magistralą Tatrzańską 
(ok. 2,5 godz.) na Hrebienok /1285 m n.p.m./. Zjazd kolejką szynowo-torową. Czas wolny w miejscowości Stary 
Smokowiec. Obowiązuje turystyczne obuwie!  
 
Łomnicki Staw (słow. Skalnaté Pleso) - malownicze  jezioro polodowcowe w 
słowackich Tatrach Wysokich, położone w Dolinie Łomnickiej, pod 
południowymi stokami Łomnicy. 
Łomnicki Staw położony jest na wysokości 1751 m n.p.m. zajmuje powierzchnię 
1,23 ha, a jego maksymalna głębokość wynosi 2 metry. Woda pojawia się w 
stawie okresowo,  szczególnie wiosną i po obfitych opadach.   
Obok jeziora znajdują się stacje kolejek: górna stacja kolejki kabinowej  na 
szczyt Łomnicy /2634 m n.p.m./ oraz wyciągu krzesełkowego na Łomnicką 
Przełęcz /2190 m n.p.m./ Ruch turystyczny obsługuje bufet, restauracja i hotel 
„Encián”. W pobliżu, na wysokości 1751 m n.p.m., funkcjonuje 
całoroczne Schronisko Łomnickie (słow. Skalnatá Chata). Pierwszy murowany 
obiekt powstał w miejscu schronu turystycznego w 1914 r. Obecny wygląd 
schroniska znacznie różni się od pierwotnego wyglądu. W schronisku dla 
turystów są tylko 4 miejsca noclegowe. Powyżej jeziora, na zboczu  znajduje się 
założone w 1943r. obserwatorium astronomiczne. 
 
 Magistrala Tatrzańska - bardzo atrakcyjny widokowo, oznaczony kolorem 
czerwonym  szlak turystyczny  biegnący południowymi zboczami Tatr Wysokich. 
Ze względu na swe malownicze położenie trasa ta jest jedną z najbardziej 
znanych i uczęszczanych szlaków w Tatrach. 

 

Cena zawiera: 

- transport 
- usługę przewodnika 
- wyjazd kolejką do Skalnatego Plesa 
- zjazd kolejką z Hrebienoka 
- ubezpieczenie KL i NNW 

 
 
* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. 
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CCEENNAA::  117700zzłł  

uullgg..116600zzłł**  

 

http://www.btjaworzyna.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_s%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_polodowcowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Wysokie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_%C5%81omnicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81omnica_(Tatry)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81omnica_(Tatry)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wyci%C4%85g_krzese%C5%82kowy_na_%C5%81omnick%C4%85_Prze%C5%82%C4%99cz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wyci%C4%85g_krzese%C5%82kowy_na_%C5%81omnick%C4%85_Prze%C5%82%C4%99cz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_g%C3%B3rski_%E2%80%9EEnci%C3%A1n%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_g%C3%B3rski_%E2%80%9EEnci%C3%A1n%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_%C5%81omnickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schron_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Wysokie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry

