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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Kolejką na Łomnicki
Szczyt”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Łomnicki Szczyt, Stary Smokowiec, Hrebieniok, wodospady Zimnej Wody

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Kolejką na Łomnicki Szczyt”
Zapraszamy na wycieczkę na najwyższy ogólnodostępny szczyt słowackich Tatr Wysokich, Łomnicki Szczyt (2634 m n.p.m.) w
masywie Łomnicy. W Tatrach Wysokich znajduje się wiele miejsc związanych ze zbójnikami tatrzańskimi, m.in. Dolina
Spismichałowa, Kacza Dolina, Krywań, Dolina Staroleśna, Zbójnicka Ławka, Zbójnicki Grzbiet, Zbójnickie Korycisko,
Zbójnickie Oko, Zbójnickie Turnie, Zbójnickie Stawy, Zbójnicka Polana, Zbójnicki Chodnik, Zbójnickie Wanty czy Zbójnickie
Schronisko. Wszystkie te miejsca leżą na Szlaku Zbójników Karpackich. Wycieczka ta zdecydowanie mija pod znakiem kolejek, bowiem
aż dwukrotnie się przesiadamy, w tym do jedynej w Tatrach kolejki kubełkowej wywożącej Turystów na sam Łomnicki Szczyt. Warto
dodać, iż wjazd na Łomnicki Szczyt należy do elitarnych atrakcji, bowiem wydajność kolejki to 45 os./godz. Koszty biletów też robią
swoje…  Po wysokogórskich doznaniach, przejeżdżamy do Starego Smokowca. Obecnie jest to popularny ośrodek turystyczny, głównie dla
narciarzy oraz amatorów pieszych wycieczek. Uroku dodaje zabudowa turystyczna charakterystyczna dla przełomu XIX i XX wieku.
Stary Smokowiec jest również ważnym węzłem zelektryfikowanej linii kolei wąskotorowej, łączącej Poprad, Tatrzańską Łomnicę oraz Szczyrbskie Jezioro. Stary Smokowiec jest
największą miejscowością spośród Smokowców. W Starym Smokowcu znajduje się także dolna stacja kolejki na Smokowieckie Siodełko szerzej znanej jako kolej linowo-terenowa
„Hrebienok” (1285 m n.p.m.), co po słowacku oznacza „Siodełko” właśnie. Oczywiście, my z tej kolejki skorzystamy, aby przyjrzeć się jednemu z wodospadów Zimnej Wody.

Zobacz film promocyjny Słowacji TAM SIĘ ZNAJDZIESZ DZIĘKI NAM I PRZEŻYJESZ NIEZAPOMNIANE CHWILE!
Harmonogram

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

15:00 godz.

300 zł/os. (grupa 40 os.)

10/10

„Słowacja – Tatrzańska Łomnica” – wycieczka jednodniowa
6:00
9:30

–
–

13:30

–

15:30
21:00

–
–

odjazd z Żywca
Tatrzańska Łomnica, krótkie zwiedzanie
miasteczka, przejazd kompleksem kolejek na
trasie: Tatrzańska Łomnica – Start – Łomnicki
Staw – Łomnicki Szczyt
Stary Smokowiec, KLT „Hrebienok” i wodospad
Zimnej Wody
Stary Smokowiec, spacer po miejscowości
przyjazd do Żywca
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W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
obiad w restauracji w Tatrzańskiej łomnicy lub w Starym Smokowcu, bilet na kolejkę na
Łomnicki Szczyt, bilet na kolejkę na Hrebieniok, opieka licencjonowanego przewodnika
beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka przewodnika tatrzańskiego lub przewodnika UIMLA,
ubezpieczenie od sportów extremalnych w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci
proszeni są o zabranie polskich legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour
Guide System (system bezprzewodowego oprowadzania grup). Wyjazd kolejką na
Łomnicki szczyt uzależniony jest od warunków pogodowych. Podczas wycieczki
obowiązuje odpowiedni strój (trekkingowe buty, polary, kurtki sportowe).
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Szczegóły wycieczki:
Tatrzańska Łomnica (830–900 m n.p.m.) to jedna z większych podtatrzańskich osad, położona około 6 km na wschód od Starego Smokowca, u stóp Łomnicy
(2632 m n.p.m.). Jeden z ważniejszych ośrodków turystycznych po słowackiej stronie Tatr, słynący z dużej ilości hoteli, pensjonatów, kempingów oraz kolei
linowych, wywożących turystów nad Łomnicki Staw (Skalnaté pleso, 1751 m n.p.m.) i samą Łomnicę.
Jako datę powstania osady przyjmuje się rok 1881. Rozwój osady, od początku planowanej przez państwo węgierskie jako ośrodek turystyczny, datowany jest
na 1892 rok. Rok później powstał tu hotel Łomnica – przez pewien czas będący największym tego typu obiektem w Tatrach, zaś w 1905 roku znacznych
rozmiarów, stylowy Grandhotel, który w 1919 roku zmienił nazwę na Grandhotel Praha. W grudniu 1972 r. oddano do użytku pięciokondygnacyjny hotel
Slovan z 91 pokojami (211 łóżek) i 447 miejscami w części gastronomicznej.

Fot. Łomnicki Szczyt z obserwatorium astronomicznym.
Istotny wzrost znaczenia turystycznego osada datuje w końcu lat 30. XX w., kiedy to ukończono budowę niezwykle nowoczesnej w tamtych czasach kolei
linowej na Łomnicę ze stacją pośrednią nad Łomnickim Stawem. Odcinek końcowy kolejki pokonuje na jednym przęśle do szczytu różnicę wysokości
850 metrów, zaś wagonik kolejki znajduje się około 300 metrów nad ziemią.

Fot. Tatrzańska Łomnica
Kolejką z Tatrzańskiej Łomnicy można wjechać przez pośrednią stację Start do Łomnickiego Stawu. Stamtąd można się udać drugą kolejką na szczyt
Łomnicy – bilety zakupić można dopiero nad stawem. Przez miasto prowadzi Droga Wolności z Łysej Polany i Zdziaru przez Łomnicę Tatrzańską, Stary
Smokowiec i Szczyrbskie Jezioro do Liptowskiego Mikułasza. Ze Starym Smokowcem Tatrzańska Łomnica ma też połączenie obsługiwane przez Tatrzańskie
Koleje Elektryczne.
Tatrzańska Łomnica to obecnie także ważny ośrodek narciarski, siedziba muzeum TANAP (Tatranský národný park). Na terenie osady znajduje się
również ośrodek sportów konnych, pole golfowe i kino Tatry.
Muzeum zapoznaje odwiedzających z przyrodą tatrzańską, jej ochroną oraz historią budowania szlaków i schronisk tatrzańskich. Część wystawowa
podzielona jest na przyrodoznawstwo, ochronę przyrody, część historyczną oraz etnograficzną. Muzeum organizuje również pokazy filmów i wystawy
tematyczne. Ogród botaniczny - oddzielna Ekspozycja tatrzańskiej przyrody – położony jest na obszarze zajmującym 3,2 hektara na północno-wschodnim
obrzeżu Tatrzańskiej Łomnicy. Odwiedzający mają tu możliwość zapoznania się z 270 gatunkami roślinności tatrzańskiej występującej w różnych biotopach.
W ramach ekspozycji można zwiedzić również niewielką wystawkę poświęconą geologii oraz miejsce pamięci, poświecone osobom zaangażowanym
w wytworzenie i rozwój słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatranského národného parku).
Najwyższym miejscem na Słowacji, gdzie regularnie pracują ludzie, jest obserwatorium na szczycie Łomnicy (Lomnický štít) w Wysokich Tatrach. Znajduje
się na wysokości 2 634 m n.p.m.
Wierzchołek Łomnickiego szczytu (Lomnický štít) w Wysokich Tatrach jest idealnym miejscem do meteorologicznych i astronomicznych badań
i pomiarów. Budynek, który został tutaj wybudowany w 1940 roku razem z wiszącą kolejką linową jest godnym uwagi tworem techniki .
Regularne obserwacje meteorologiczne odbywają się w nim od 1940 roku. W 1962 roku została powołana do życia na Łomnickim szczycie placówka
astronomiczna z laboratorium fizyki promieniowania kosmicznego i stacją główną Astronomicznego instytutu SAV (Słowackiej akademii nauk).
We wrześniu 1943 roku zaczęło działać obserwatorium astronomiczne na Skalnatom plese, które było początkiem wyżej wymienionego obserwatorium na
Łomnickim szczycie.
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Do najbardziej wyszukiwanych atrakcji turystycznych w Wysokich Tatrach należy kolejka linowa na szczyt Łomnicy (Lomnícky štít), z którego
widok należy do niezapomnianych przeżyć.
Pierwszy odcinek wiszącej kolejki linowej z miejscowości Tatranská Lomnica na Skalnaté pleso (dziś już nie funkcjonuje) wybudowany został w 1937 roku.
Później rozpoczęto budowę trudniejszego odcinka od Skalnatého plesa na szczyt Łomnicy. Został on oddany do użytku w 1940 roku.
Tatry otrzymały unikalne techniczne dzieło. Do 1958 roku nie było podobnego pod względem parametrów technicznych na całym świecie.
Kolejka linowa kursuje między Skalnatym plesem a Łomnicą, zawieszona na linie o długości 1867 metrów. Pokonuje różnicę wzniesień 868 metrów. Pierwotnie
podtrzymywana była w południowej stronie szczytu przez jedyny wspornik. Po generalnym remoncie i ten stał się zbędny. W 1973 roku oddano do użytku nową
kolejkę wagonikową, kursującą z Tatranskej Lomnicy na Skalnaté pleso.
Stary Smokoowiec, Hrebieniok i wodospady Zimnej Wody
Stary Smokowiec (990 m n.p.m.) to bardzo atrakcyjna turystycznie miejscowość u podnóża Tatr Wysokich, położona przy Drodze Wolności. Stary Smokowiec
założony został w roku 1793. Obecnie jest popularnym ośrodkiem turystycznym, głównie dla narciarzy oraz amatorów pieszych wycieczek. Jest również ważnym
węzłem zelektryfikowanej linii kolei wąskotorowej, łączącej Poprad, Tatrzańską Łomnicę oraz Szczyrbskie Jezioro. W Starym Smokowcu znajduje się także dolna
stacja kolejki na Smokowieckie Siodełko. Jednym z najbardziej znanych budynków w Starym Smokowcu jest wybudowany w roku 1904 Grand Hotel. W
Starym Smokowcu mieści się siedziba Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS), słowackiej służby ratownicze. Miasto jest znane dzięki Smokowskiej wodzie
mineralnej.
Ze Starego Smokovca można wyjechać w Tatry wygodną kolejką linowo-terenową na Hrebieniok. Unikalność przyrody, niecodzienne atrakcje,
wspaniały widok z grani Tatr i najwyższej jakości usługi są prawdziwym powodem, dla którego warto spędzić dzień pełen atrakcji właśnie tutaj.

Fot. Stary Smokowiec
Smokowieckie Siodełko lub po prostu Siodełko (słow. Hrebienok, 1285 m n.p.m.) to tarasowaty występ w Tatrach Wysokich, znajdujący się w masywie
Sławkowskiego Szczytu (Slavkovský štít). Przez Polaków zwany niekiedy „smokowiecką Gubałówką”. W pobliżu górnej stacji kolejki znajduje się węzeł
znakowanych szlaków turystycznych, m.in. Magistrali Tatrzańskiej, a także Schronisko Bilíka (ok. 5 min). Popularnym celem wycieczek z Siodełka są
pobliskie Wodospady Zimnej Wody (ok. 20–30 min). Na Smokowieckie Siodełko można wyjść pieszo, wyjechać kolejką lub rowerem. Z powrotem na dół
możliwy jest również zjazd hulajnogami (wypożyczalnia na Siodełku). Dla wielu turystów sam wyjazd kolejką na Siodełko bywa celem samym
w sobie. Z platformy widokowej roztacza się widok na piramidy Łomnicy i Pośredniej Grani. Na Siodełku znajduje się cały kompleks turystyczny: oprócz
górnej stacji kolejki linowej jest restauracja, dom wczasowy „Hrebienok”.

Fot. Wodospady Zimnej Wody
Podczas spaceru można dojść do Rainerowej Chaty (słow. Rainerova chata, Rainerka) – dawnego schroniska dla turystów, położonego na wysokości
1301 m n.p.m. w Dolinie Zimnej Wody, u zbiegu Doliny Staroleśnej (Veľká Studená dolina) i Doliny Małej Zimnej Wody (Malá Studená dolina) na Staroleśnej
Polanie.
Dawniej było to schronisko, najstarsze ze schronisk tatrzańskich. Obecnie jeszcze na niektórych mapach i w niektórych przewodnikach nosi nazwę Schroniska
Rainera. Wybudowane zostało w 1863 r. przez Jána Juraja Rainera dla turystów przyjeżdżających tutaj, aby zwiedzić Wodospady Zimnej Wody. Chata jest
bardzo mała – jednoizbowa, zbudowana z kamienia. Dzisiaj kamienna Rainerowa Chatka nie oferuje noclegów, znajduje się tu bufet, sklep z pamiątkami
i muzeum tragarzy tatrzańskich – nosiczów (słow. nosiče). Tuż obok Schroniska Rainera znajdowały się fundamenty dawnego, wybudowanego w 1884
i rozebranego w 1980 roku, Schroniska pod Kozicą (chata Kamzík).
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Fot. Rainerova chata.

CENA od 300 zł Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od:




Terminu i miejsca podstawienia autobusu;
ilości osób biorących udział w wycieczce;
dodatkowych atrakcji.

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek
regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej
imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.

Rezerwacja wycieczki „Kolejką na Łomnicki Szczyt”
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można
dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc
maila: marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i
rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt
ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
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