KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

w dniach

14.08 – 21.08 2021 r.

RAJD w TATRY

WYSOKIE POLSKIE i SŁOWACKIE

PROGRAM

WYJAZD: 14.08.2021 r.- sobota: godz. 5:00 parking, ul. Parkowa 4, godz. 5:05 sprzed ZUS
1 dzień – PRZYJAZD DO MURZASICHLE- zakwaterowanie „U Hanki”, krótki odpoczynek, o godz.
13.00 wymarsz na trasę piesza: Topolowa Cyrla (992 mnpm) – Hala Kopieniec – Kopieniec Wielki
(1328 mnpm), powrót na Halę Kopieniec, do Suchej Wody (1160 mnpm), dalej do Brzezin (1007
mnpm). Brak trudności technicznych /trasa o dł. 6,5 km, ok. 2 ½ h marszu, podejść 445 m, zejść
430 m, punkty GOT 11/ z parkingu Brzeziny bez szlaku do Pensjonatu „U Hanki” ok. 2,5 km, ok. 30
min. marszu (trasa 9 km). godz. 18:00 obiadokolacja
2 dzień – 15.08 (niedziela) po śniadaniu wyjazd z Murzasichle do Starý Smokovec/ Słowacja,
trasa piesza: Hrebienok - Vodopády Studeného potoka (Wodospady Zimnej Wody) - Zamkovského
chata - Téryho chata - Hrebienok – trasa o dł. 17.6 km , na ok. 6 ½ h marszu, suma podejść 1400
m, suma zejść 1400 m. godz. 18:30 obiadokolacja
3 dzień 16.08 (poniedziałek), po śniadaniu wyjazd do Doliny Chochołowskiej., trasa piesza:
z Parkingu przez Siwą Polanę na Grzesia i powrót tym samym szlakiem – trasa o dł 20 km na ok.
7 ½ h marszu suma podejść/ zejść 845/ 845 m, lub na Trzydniowiański Wierch (1765 mnpm) trasa 21,2 km, ok. 7 ¾ h marszu, suma podejść/ zejść 996 m/996 m, godz. 18:30 obiadokolacja
4 dzień 17.08 (wtorek), godz. 8:00 śniadanie, 8:45 wyjazd do Ńtrbskégo Plesa, trasa piesza:
Ńtrbské Pleso/ Tatranská Ńtrba (1347 m) ok. 2:15 h (3.7 km) do Chaty pod Soliskom, następnie
0:50 h (0,95 km) szlakiem czerwonym - Predné Solisko (2117 mnpm), zejście tym samym
szlakiem do Ńtrbskégo Plesa – parking. Trasa na ok. 5:25 h marszu, o dł. 9.3 km, podejście 823 m,
zejście 823 m. Możliwość wjazdu do Chaty pod Soliskiem na wysokości 1814 m. Solisko Expres”
bilet w jedną stronę kosztuje 9 € a w dwie strony 10 € + 2 € kaucji, która zostanie zwrócona po
oddaniu biletu, lub przez Bystrą Ławkę trasa o dł. 14,5 km, na ok. 7 ¾ h marszu , suma podejść
1009 m, suma zejść 1141 m. godz. 18:00 obiadokolacja
5 dzień 18.08. (šroda), po śniadaniu wyjazd do Doliny Strążyskiej trasa piesza: z Doliny
Strążyskiej/ Parking (902 mnpm) na Giewont, dalej na Halę Kondratową, Kalatówki do Zakopanego
(rondo) - trasa 14 km, ok. 6 ½ h marszu, suma podejść 1073 m, suma zejść 11073 m. . godz.
18:00 obiadokolacja
6 dzień 19.08. (czwartek), 7:00 wyjazd do Popradské Pleso , trasa piesza do Horský hotel
Popradské pleso - Sedlo pod Ostrvou (1966 mnpm) – Batizovské pleso - Vyńné Hágy – trasa o dł.
15 km, ok. 6 h marszu, suma podejść 980 m, suma zejść 1124 m., godz. 18:30 obiadokolacja
7 dzień 20.08. (piątek) do uzgodnienia: Kasprowy Wierch – Czerwone Wierchy – Kondratowa
11 km, 4 ½ h, lub schronisko Murowaniec i Karb / Kościelec 17 km, 7 h, lub Morskie Oko – Dolina
Pięciu Stawów 20 km, 7 h marszu, godz. 18:00 obiadokolacja
8 dzień 21.08. (sobota), po śniadaniu wyjazd do Doliny Filipka 963 mnpm, trasa piesza na
Rusinową Polanę, Gęsią Szyję, w Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr - Msza
św. o godz 12:00, powrót do Doliny Filipka – trasa na 3 ½ h, o dł. 8 km, lub z Gęsiej Szyi przez
Rówień Waksmundzką , Psią Trawkę do Murzasihle – trasa o dł. 13 km, ok 4 ½ h marszu, obiad
godz. 15:00, wyjazd do Prudnika 16:00.
Koszt 920 zł/os. obejmuje: przejazdy autokarem, pobyt: 7 noclegów w pokojach 2, 3, 4-osobowych
z łazienkami i balkonami, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, obiad 21.08. opieka PTG. Zaliczka
bezzwrotna w kwocie 150 zł płatna do dnia 28 lutego 2021, cała kwota winna być wpłacona
do 25.07. 2021 r. Bilety wstępu do TPN: bilet normalny 6,00 zł, bilet ulgowy 3,00 zł płaci uczestnik
odpowiedzialni za organizację Barbara Drożdżowicz/ Antoni Węglarz

