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SSŁŁOOWWAACCJJAA  ––  PPOOPPRRAADDZZKKII  SSTTAAWW  
 

W programie: przejście piesze ze Szczyrbskiego Jeziora do Popradzkiego Stawu, 
czas wolny przy Popradzkim Stawie, przejście do symbolicznego cmentarza pod  
Osterwą, zejście do autokaru. Trasa przejścia pieszego 3 godz. Pamiętamy o 
turystycznym obuwiu. 
 
Popradzki Staw (Popradské pleso), otoczony limbami i świerkami, leży na wysokości 1494m. W 
jego zielonych wodach odbijają się ściany Osterwy. 
Hotel górski znany jako Chata Popradské Pleso albo 
Chata Kapitana Morávku został nazwany tak na 
cześć partyzanta walczącego w czasach drugiej 
wojny światowej. Budynek jest jednym z 
ładniejszych schronisk w słowackich Tatrach.  
 
Symboliczny Cmentarz Ofiar Tatr 
Słowo "symboliczny" oznacza, że nie ma tu grobów, 
lecz tylko tabliczki upamiętniające tych, którzy nie 
powrócili z gór. Odnajdziemy tu nazwiska 
kompozytora Mieczysława Karłowicza, legendarnego 
przewodnika i ratownika Klimka Bachledę, poetów-
taterników Jana Długosza i Wiesława 
Stanisławskiego, pilotów i ratowników TOPR-u, 
którzy zginęli w katastrofie śmigłowca podczas akcji 
ratowniczej w Dolinie Olczyskiej w sierpniu 1994 
roku, oraz wielu innych turystów, taterników i 
ratowników. Upamiętnieni zostali także ci, którzy 
zginęli w innych górach, ale związani byli z Tatrami, 
m.in. Jerzy Kukuczka i Wawrzyniec Żuławski. Motto 
cmentarza brzmi: "Martwym na pamiątkę, żywym ku 
przestrodze". Poświęcając swą myśl tym, co odeszli, 
możemy kontemplować tajemnicę i sens górskiej 
śmierci.  
 
 
Cena; 55,00zł. od osoby 
 
Cena zawiera; 
- transport 
- usługę przewodnika 
- ubezpieczenie KL i NNW za granicą 
 
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób 
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