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SSŁŁOOWWAACCJJAA  ––  HHRREEBBIIEENNIIOOKK  
WWOODDOOSSPPAADDYY  ZZIIMMNNEEJJ  WWOODDYY  

  
W PROGRAMIE:  
Przejazd do miejscowości Stary Smokowiec, wyjazd kolejką linowo-szynową na Hrebieniok, spacer do wodospadów 
Zimnej Wody – ok. 2 godz. Zjazd kolejką z Hrebienioka . Czas wolny ok. 1,5 godz. 
 
 
Słowacja przez 1000 lat wchodziła w skład państwa węgierskiego. Od 1918 r. 
istnieje jako Czechosłowacja, zaś od 1.01.1993 jako odrębne państwo Słowacja 
ze stolicą w Bratysławie. Pomimo wiekowej zależności Słowacy zachowali swą 
tożsamość narodową, język, tradycje.  
Kraj niezwykle malowniczy (Tatry, Pieniny), wspaniałe zabytki, uzdrowiska, 
termalne wody zachwycają tych, którzy po raz pierwszy tutaj przyjeżdżają, 
zachęcają do kolejnych powrotów częstych bywalców. 
 
Siodełko (Hrebieniok - 1285 m n.p.m.) leżące na południowo-wschodnim 
zakończeniu grani Sławkowskiego Szczytu ok. 250 m nad Smokowcem, z którym 
łączy go naziemna kolejka linowa Hrebieniok stanowi znakomity punkt 
początkowy wypraw w szczytowe pasma Tatr, do wysokogórskich schronisk 
(Zbójnicka Chata, Teryho, Zamoyskiego) oraz spacerów ścieżkami turystycznymi. 
Jedną z głównych atrakcji Hrebienioka, są położone ok. 15 min. spacerem, 
najpiękniejsze w Tatrach Wodospady Zimnej Wody. 
To zespół  wodospadów w słowackich Tatrach Wysokich, w dolnym odcinku Doliny 
Zimnej Wody, na potoku Zimna Woda, na wysokości od 1153m n.p.m. do 1276m n.p.m. 
Tworzą malowniczą kaskadę, składającą się z kilkunastu progów, z których 
najwyższy sięga 13m, umownie podzieloną na cztery wodospady, noszące nazwy 
(od góry): Mały, Skryty, Wielki i Długi. 
Włącza się do nich często położony w pobliżu, na potoku Mała Zimna Woda, 
Wodospad Olbrzymi. Wodospady stanowią od ponad dwu wieków atrakcję 
turystyczną. Dochodzą do nich szlaki ze Starego Smokowca, Tatrzańskiej Leśnej i 
Tatrzańskiej Łomnicy. 
 
 
 
Cena; 95,00zł. od osoby 
 
CCeennaa  zzaawwiieerraa;;  
--  ttrraannssppoorrtt  
--  uussłłuuggaa  pprrzzeewwooddnniikkaa  
--  uubbeezzppiieecczzeenniiee  KKLL  ii  NNNNWW  zzaa  ggrraanniiccąą  
--  bbiilleettyy  wwssttęęppóóww  
  
KKaallkkuullaaccjjaa  ddllaa  ggrruuppyy  mmiinn..  4455  oossóóbb  

 


	SŁOWACJA – HREBIENIOK WODOSPADY ZIMNEJ WODY
	Cena zawiera;
	- transport
	- usługa przewodnika
	- ubezpieczenie KL i NNW za granicą
	- bilety wstępów
	Kalkulacja dla grupy min. 45 osób

