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SZCZEGÓŁY CENY 169 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej wraz z opłatami drogowymi
i parkingowymi, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka
licencjonownego  Przodownika/ Przewodnika,  podatek VAT, opłaty na TFG i TFP. 
Cena nie zawiera: biletu wstępu do TPN - płatne odliczoną gotówką Pilotowi podczas przejazdu 
cena bilet normalny 7 zł, cena za bilet ulgowy 3,50 zł

POLOWANIE NA SZAFRAN SPISKI - HALA KALATÓWKI  16.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 5:15
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:30
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:40
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 6:00 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu m1. 

Godzina 09:30/10:00 Przyjazd na parking w Zakopanem 10:00-12:30 Spacer z Murowanicy do
Schroniska PTTK na Hali Kondratowej. Po drodze odwiedzimy Klasztor Albertynek, oraz zobaczymy
wystawę przyrodniczą TPN w Kuźnicach. 
12:30 - 14:00 Czas wolny przy Schronisku
16:30 - powrót do autokaru i wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 20:00 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych
przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje
Przewodnik. 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Suma wejść: ok. 432 m Suma zejść 432 m Długość trasy: ok. 9,5 km, trasa łatwa czas przejścia +
czas wolny to ok 5 godzin. Murowanica - Kuźnice - Polana Kalatówki - Polana Kondratowa -
Klasztor Albertynek - Polana Kalatówki - Kuźnice - Murowanica. 

OPIS TRASY PIESZEJ

Jednym z miejsc masowego występowania szafranu spiskiego (Crocus scepusiensis), czyli popularnego
krokusa jest Polana Kalatówki. Prowadzi do niej brukowana granitowymi kamieniami Droga Brata
Alberta. Drogą Brata Alberta prowadzi niebieski szlak turystyczny, który za klasztorem Albertynek
rozwidla się, obchodząc polanę Kalatówki z dołu skąd najlepiej widać krokusowe łany oraz z góry,
gdzie pod hotelem górskim „Kalatówki” kończy się Droga Brata Alberta. Obydwie nitki niebieskiego
szlaku łączą się ponownie po drugiej stronie polany Kalatówki, biegnąc do kolejnej polany. 

POLANA KALATÓWKI
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Polana Kalatówki jest dawną halą pasterską, użytkowaną już od XVIII wieku. Prowadzony wypas sięgał
stromych zboczy podchodzących Kalackiego Koryta, opadającego ze wschodnich stoków masywu
Długiego Giewontu. W roku 1938 było na niej 11 szałasów. Wypas na hali, podobnie jak w całych
Tatrach został zlikwidowany. Od tamtego czasu polana zdążyła już nieco zarosnąć lasem. o dawnym
pasterstwie na polanie Kalatówki przypominają dwa szałasy. By wyhamować ekspansję lasu i trawienie
przez niego roślinności specyficznej dla polan pasterskich, ponownie wprowadzono na niej tzw.
kulturowy wypas owiec. Krokus jest jedną z tych roślin, która upodobała sobie śródleśne łąki i gleby
użyźnione dzięki wypasowi. Pasterstwo zapewnia krokusom korzystne warunki życia i sprawia, że nie
zagłusza wyższa roślinność trawiasta. 

POLANA KALATÓWKI 

Należy zachować ostrożność i mieć odpowiednie obuwie oraz ubranie dopasowane do warunków
pogodowych. Na trasie zimą konieczne raczki zalecane kijki trekkingowe. 

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTY

Zachwycające fotoreportaże z rozkwitu krokusów są ozdobą domowych galerii i stron internetowych,
które o tej porze roku mnóstwo osób przegląda, poszukający informacji czy to już, czy się pojawiły na
górskich łąkach. Są jak zjawisko magnetyzmu. Po za tym każdy chciałby samemu zrobić im swoją
autorską sesję fotograficzną, a przy okazji popatrzeć na żywo jak sobie rosną. Pamiętajmy tylko, że w
Polsce są one gatunkiem objętym ścisłą ochroną, a więc nie deptajmy ich, nie róbmy z nich bukietu dla
ukochanej osoby. Cieszmy się pięknem krokusów w ich naturalnym środowisku, którego są
najgustowniejszą ozdobą

SZAFRAN SPISKI CZYLI KROKUSY 


