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W programie: zwiedzanie Jaskini Bielańskiej, przejazd do Szczyrbskiego Plesa – spacer wokół 
Szczyrbskiego Jeziora, przejazd do miejscowości Stary Smokoviec  - Tricklandia kraina luster. 
 
 
Jaskinia Bielańska, którą odkryli poszukiwacze złota już w pierwszej połowie 
XVIII wieku, znajduje się w atrakcyjnym otoczeniu Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, we wschodniej części Narodowego Rezerwatu Przyrody Tatry 
Bielskie. Na trasie zwiedzania dominują stalagmity o kształtach pagód i 
sintrowe wodospady o długości powyżej 50 m. Jaskinia Bielańska (Belianska 
jaskyňa) jest jedną z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na 
Słowacji. Oprócz dziwacznych form skalnych jest znana dzięki bogactwu 
występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu, że 
zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, 
okoliczności jej powstawania nie są do dziś w pełni wyjaśnione. 

Szczyrbskie Pleso miejscowość u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji. Położone 
na południowym brzegu jeziora o nazwie Szczyrbskie Jezioro i otoczone lasem 
świerkowym, zniszczonym jednak bardzo przez huraganowy wiatr w 2004. 
Ośrodek turystyczny i sportów zimowych (duża skocznia narciarska – nieczynna 
K120 oraz normalna K90), na których w 1970 roku rozgrywano Mistrzostwa 
Świata w Skokach Narciarskich. Osada jest położona na wysokości 1315-1385 
m n.p.m. 

Tricklandia 

Unikalny na skalę Europy Środkowej lustrzany labirynt zlokalizowany jest na 
Słowacji, w Tatrach. Tricklandia to park rozrywki dla całej rodziny, który w 
swojej ofercie posiada wyjątkową galerię sztuki opartej na iluzji optycznej (tzw. 
trick-art). 

Na powierzchni 500 m² znajduje się 15 obrazów trick-artowych, księga o 
wysokości 6 metrów, a także ciekawe eksponaty z drewna, śrub i wkrętów. 
Park daje również możliwość poznawania motywów ludowych, baśni, 
słowackich miejscowości i zamków (np. zamku w Bojnicach lub wpisanej na 
listę UNESCO wsi Vlkolinec). Założeniem projektu jest chęć prezentowania w niebanalny sposób bogactwa kulturowego i 
artystycznego Słowacji. 

Cena; 95,00zł. od osoby 

Cena zawiera; 
- transport 
- ubezpieczenie KL i NNW za granicą 
- usługę przewodnika 
- bilety wstępów 
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób 
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