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SZCZEGÓŁY CENY  570 zł/os. - MAKSYMALNA GRUPA 21 OSÓB!
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW na trasie
wycieczki, ubezpieczenie zagraniczne, opieka Pilota, bilet wstępu NA KOLEJKĘ 70 EURO, Podatek Vat,
obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, winiety drogowe i opłaty drogowe.

SŁOWACKA ŁOMNICA - KOLEJKĄ I TATRZAŃSKA ŁOMNICA
TERMIN 28.05.2023
ZAPISY DO 20.04.2023 !!!!!!

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 6:25
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 06:00
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 05:45
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1
(dawne 870)/ Kraków Orlen olszanicka 174 Balice

Godzina 10:30 Przyjazd na parking w Smokowcu
Przejście Piechotą do Tatrzańskiej Łomnicy 
Godzina ok. 11:00 - 11:30 - Przejście do stacji  kolejki na  Łomnicę
12:10 - Wjazd na Łomnicki Szczyt - czas wolny około 50 minut (zgodnie z regulaminem kolejki) 
jednorazowo może wjechać 14 osób! 
13:05 Zjazd kolejką  do stacji pośredniej czas wolny przy Skalnaté Pleso 1751 m n.p.m - czas wolny na
zdjęcia i Posiłek
14:30 zjazd kolejką ze stacji pośredniej na stację dolną 
15:45- Wyjazd w drogę powrotną.
Planowany powrót w okolicach godziny 20-20:30
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność
i trasa programu może ulec zmianie - zależne od godzin dostępności kolejki !!!!!- W przypadku
grupy większej niż 14 osób - czas wolny między  wjazdem kolejką 14 osobową na Łomnicki Szczyt
dla jednej grupy przed wjazdem- dla drugiej, podczas oczekiwania, aż druga grupa zjedzie ze
Szczytu. 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Cena zawiera bilet na wjazd kolejką  tj. ok. 300zł /os. + karta GO PASS
Wyruszając na Słowację obowiązkowo należy posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.
Walutą na Słowacji jest Euro.

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTY
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Podczas wycieczki wjedziemy na jeden z najwyższych tatrzańskich szczytów – Łomnicę (2634 m n.p.m.),
zwiedzimy ciekawe muzeum przyrodnicze TANAP . Czas trwania wycieczki uwzględnia godzinny czas
wolny w miejscowości Tatrzańska Łomnica.
Sam wjazd kolejką trwa około 35 minut! i jest niezwykłym przeżyciem! 
Według licznych opinii Łomnica jest numerem jeden jeśli chodzi o atrakcje turystyczne z tego regionu.
Łomnica (2634 m n.p.m.) jest drugim co do wysokości po Gerlachu (2655 m n.p.m.) szczytem Tatr.
Dzisiaj na tę trudno dostępną górę dostaniemy się 14-osobową wiszącą koleją linową, która czynna jest
przez cały rok. Na górze możemy podziwiać piękno Wysokich Tatr oraz pobliskich dolin. Kolejka na szczyt
Łomnicy jest dwuetapowa. Pierwszy etap ze stacji Tatrzańska Łomnica na Skalnaté Pleso (Łomnicki Staw).
Drugi etap ze stacji Skalnaté Pleso na szczyt Łomnicy.
Łomnica to drugi pod względem wysokości szczyt w Tatrach o wysokości 2 634 m n.p.m. Przez wiele lat
uchodziła za najwyższą górę, jednak ok. 1860, po wykonaniu dokładniejszych pomiarów, musiała ustąpić
tego zaszczytnego tytułu Gerlachowi (2655 m n.p.m.). Nazwa Łomnicy pochodzi od Łomnickiego Potoku,
natomiast jej wcześniejsza nazwa brzmiała „Dziadek”.
UWAGA! Na szczycie znajduje się taras widokowy, na którym każda grupa może przebywać 50 minut,
kawiarenka „Dedo” (od dawnej nazwy Łomnicy) oraz obserwatorium astronomiczne i meteorologiczne
(niedostępne dla turystów).

ŁOMNICKI SZCZYT- ŁOMNICA

Na trasie znajdują się stacja pośrednia Skalnaté pleso (nad Łomnickim Stawem). Przy stacji Skalnaté pleso
znajduje się malownicze górskie jezioro polodowcowe – Łomnicki Staw. Położone jest na wysokości 1751
m n.p.m, zajmuje powierzchnię nieco ponad 1,2 ha. Jezioro jest dosyć płytkie (według różnych źródeł ma
od 2 do 4 metrów głębokości), co sprawia że woda pojawia się w nim okresowo. Proces jego wysychania
spotęgowała również działalność człowieka na obszarze otaczającym jezioro. Przy stacji pośredniej znajdują
się liczne atrakcje turystyczne dla małych i dużych, plac zabaw oraz restauracje.
Nieopodal jeziora rozpoczyna się także drugi etap wjazdu na szczyt Łomnicy – znajduje się tu dolna stacja
wiszącej kolejki zabierającej jednorazowo 14 osób. Poza tym przy stacji mieści się bufet, restauracja,
Schronisko Łomnickie i hotel górski „Encián” – najwyżej położony hotel na Słowacji.
Na szczycie znajduje się taras widokowy, na którym każda grupa może przebywać 50 minut, kawiarenka
„Dedo” (od dawnej nazwy Łomnicy) oraz obserwatorium astronomiczne i meteorologiczne (niedostępne
dla turystów).

SKLNATE PLESO  TATRZAŃSKA ŁOMNICA I MUZEUM PRZYRODNICZE TPN


