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W programie:  Spacer w kanionie Strateńskim- zwiedzanie Lodowej Dobsińskiej Jaskini(-3 
0
C), Poprad - czas wolny ok. 

1,5 godz. 

 

Narodowy Park „Słowacki Raj" znajduje się we wschodniej części Słowacji. W 
roku 1964 został uznany za teren chroniony, a w 1988 r. decyzją władz Słowackiej 
Republiki przemianowany na park narodowy. Rozciąga się na powierzchni 19763ha 
a jego ochronna otulina ma 13011ha.  
Pierwotnie cały teren obecnego parku był jednolitą płaszczyzną, którą stopniowo 
biegi rzek (Hornad, Hnilec) oraz potoków (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) 
pocięły na kilka mniejszych i większych płaskowyżów (Glac, Geravy). Mniejsze 
potoczki w ciągu tysięcy lat wytworzyły w Słowackim Raju charakterystyczne 
wąwozy z wodospadami ( Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina).  

 

Dobszyńska Jaskinia Lodowa należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na 
świecie. Od roku 2000 znajduje się na liście światowego dziedzictwa przyrody. 
Pierwszego odnotowanego wejścia do wnętrza dokonał E. Ruffíny w towarzystwie 
G. Langa, A. Megy i F. Fehéra w roku 1870. Jaskinia została udostępniona dla 
zwiedzających już w roku 1871. Już w roku 1881 podjęto próby zainstalowania 
oświetlenia elektrycznego, które ostatecznie zostało uruchomione w roku 1887. 
Dzięki temu Dobszyńska Jaskinia Lodowa jest jedną z pierwszych elektrycznie 
oświetlonych jaskiń na świecie. W 1893 roku urządzono w jaskini pierwszą letnią 

jazdę na łyżwach. W latach 1953–1954 wykonano generalny remont trasy 
zwiedzania, oświetlenia elektrycznego oraz różnorodne prace zabezpieczające. 
Obecnie trasa turystyczna ma 475 m długości. 
Długość chodnika, który prowadzi do jaskini wynosi około 1 km, a przy nim 
umieszczone są tablice edukacyjne. Różnica wysokości między parkingiem w 
osadzie i wejściem do jaskini wynosi 130m. Dojście do jaskini zajmuje około 25 
minut. 
 
Jaskinia ma kilka zadziwiających części, do których należą: 
- zlodowaciała Mała i Wielka Sala,  
- Ruffiniego koridor 
- Komora Zawalona (Zrútený dóm).  
Pozbawione lodu części  nazywają się Sala Kroplowa i Biała, Komora Sucha, 
Kroplowa Piwnica i Piekło.  
Temperatura powietrza w zalodzonej części Wielkiej Sali wynosi od -3,8 do +0,5°C.  
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Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 

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

