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SSŁŁOOWWAACCJJAA  ––  SSKKAALLNNAATTEE  PPLLEESSOO  

HHRREEBBIIEENNIIOOKK  
W programie: Wyjazd kolejką kabinową do Skalnatego Plesa (1751 m n. p. m), spacer nad Jeziorem, piesze przejście 
magistralą tatrzańską (ok. 2 godz.) do Hrebienioka (1285 m  n.p.m), zjazd kolejką szynowo-torową, czas wolny w Starym 
Smokowcu. 

 

Region Tatry Wysokie znajduje się w obszarze chronionym 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, należą do niego powiaty Poprad 
i Kieżmark. Słowackie Podtatrze dzieli się na dwa główne regiony Liptów 
i Spisz, które oferują wiele możliwości efektywnego spędzania czasu. 
Do Podtatrza oprócz Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) należy 
także Park Narodowy Pieniny, Park Narodowy Tatry Niskie i Park 
Narodowy Słowacki Raj. Część administracyjną miasta Wysokie Tatry 
tworzy także 15 samodzielnych osad. Tatrzański Park Narodowy został 
ogłoszony za Rezerwat Biosferyczny Tatry, który chroni, rozwija i 
wspomaga ekosystem oraz różnorodność krajobrazu. 

 

Tatrzańska Łomnica to jedna z najbardziej znanych miejscowości 

turystycznych u podnóża Wysokich Tatr. Roztacza się z niej wspaniały 

widok na szczyt Łomnicy i sąsiadujący z nim Kezmarsky stit.  

Tatrzańska Łomnica została założona w 1893 r. w leśnym paśmie pd. - 
wsch. zbocza Łomicy jako pierwsze uzdrowisko klimatyczne w Tatrach. 
W Tatrzańskiej Łomnicy znajduje się siedziba Zarządu Tatrzańskiego 
Parku Narodowego TANAP oraz Muzeum TANAP. Tam znajduje się 
również dolna stacji kolejki na Łomnicę oraz stacja pośrednia Skalnate 
Pleso z  obserwatorium astronomicznym.  

Łomnicki Staw położony jest na wysokości 1751 m n.p.m., zajmuje 
powierzchnię 1,23 ha (212 metrów długości i 85 metrów szerokości), a 
maksymalna głębokość wynosi 2 metry .Woda pojawia się w stawie 
okresowo – szczególnie wiosną i po obfitych opadach.  Odcinek 
tatrzańskiej magistrali na terenie Skalnatego Plesa był wybudowany w 
latach 1931-32. Pierwszy szlak turystyczny z Tarzańskiej Łomnicy 
zbudowano w 1894 r. 

                 

 

 

 

 

 CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  ookk..  99,,55  ggooddzz..  
 
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
 

http://www.btjaworzyna.pl/program.html

