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W programie: zwiedzanie Jaskini Bielańskiej, przejazd do Szczyrbskiego Plesa – spacer wokół Szczyrbskiego Jeziora, 
czas wolny ok. 1 godz.  
 

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. 

Jezioro znajduje się na wysokości 1346 m n.p.m. na tzw. Szczyrbskim 
Tarasie. Nad jezioro z północy opada grań Soliska, kulminująca w 
Wielkim Solisku (2412 m) i oddzielająca od siebie Dolinę Furkotną i 
Dolinę Młynicką. Od strony południowej jezioro jest zamknięte wałem 
morenowym o wysokości sięgającej 20 m.Nad brzegiem jeziora 
znajdują się liczne zabudowania hotelowe i sanatoryjne. Nad 
południową zatoką otwarto w 2008 r. przystań łódek
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Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
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