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SZCZEGÓŁY CENY 249 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są:  koszty przejazdu 500 km busem lub autobusem klasy turystycznej, 
ubezpieczenie zagraniczne na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego Przewodnika tatrzańskiego, 
opieka Pilota, Podatek Vat, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, bilet wstępu
do TPN, bilet na przejazd kolejką przez Dolinę Chochołowską w obie strony.
Cena nie zawiera biletu na Kolejkę - 23 Euro/os. 

GRZBIETEM NIŻNYCH TATR- DZIUMBIER I  CHOPOK  13.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 4:30
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:45
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:00
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 05:15
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej.

Godzina 09:30 Przyjazd na Parking w Jasnej przy Dolinej stacji kolejki na Chopok
Godzina 09:30-09:45 wjazd kolejką na Chopok + czas wolny na toaletę
Godzina 10:00- 14:00 Przejście Szlakiem na Dziumbier i powrót na Chopok
Godzina 14:00 -14:45 czas wolny 
Godzina 15:00 -17.30 zejście wyznaczonym szlakiem i wyjazd w droge powrotną.
Orientacyjne godziny powrotu 22:00 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych
przesunięć, zdarzeń losowych). Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje
Przewodnik).

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Na Chopok wjeżdżamy kolejką - Niezbyt trudna wycieczka grzbietem górskim na najwyższy szczyt
Tatr Niskich. Ze szczytu Dziumbiera rozpościera się widok na prawie wszystkie łańcuchy górskie
środkowej i północnej Słowacji.
czerwonym szlakiem obok schroniska Kamenná chata, następnie przez Przełęcz Demianowską
(Demänovské sedlo) i Krupową Halę (Krúpova hoľa) na Dziumbier (Ďumbier, 2043 m n.p.m.) Powrót
na Chopok tą samą trasą. Z Chopoka zejście piesze do Jasnej.
POWRÓT 
Czerwonym szlakiem przez Dereše do przełęczy Poľany. Na przełęczy należy skręcić w prawo na żółty
szlak w kierunku Tri Vody i dalej pójść żółtym szlakiem, mijając hotel Mikulášska chata, Jezioro
Vrbickie (Vrbické pleso),Tri Vody.
dystans ok.16 km, suma podejść 738m., suma zejść 1344, czas przejścia  około 6 godzin + czas wolny 

OPIS TRASY PIESZEJ
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Przy górnej stacji kolejki znajduje się restauracja z tarasem widokowym. To tu można też zobaczyć
pomnik smoka Damiana i zadzwonić dzwoneczkiem w jego paszczy (podobno przynosi to szczęście i
pomaga spełnić marzenia).
Tuż obok stacji kolejki znajduje się schronisko Kamienna Chata. Tu też możemy coś zjeść, kupić
pamiątki, przybić pieczątkę do książeczki czy skorzystać z toalety.
Stacja kolejki znajduje się tuż pod wierzchołkiem Chopka. Sam szczyt Chopok to wielka góra głazów.
Wdrapanie się tam zajmie nam nie więcej niż 15 min. a naprawdę warto! Widoki są przepiękne.
Chopok znajduje się w centralnej części łańcucha Niżnych Tatr, dlatego z jego szczytu doskonale
widoczna jest zarówno wschodnia, jak i zachodnia część pasma. Poza tym zobaczymy też pasmo Tatr
Bielskich i Wysokich, a na horyzoncie dojrzymy nawet sylwetki Pilska i Babiej Góry.

CHOPOK - ATRAKCJE

Najwyższy szczyt Niżnych Tatr najłatwiej i najszybciej zdobyć od strony górnej stacji kolejki
gondolowej Jasna Chopok. Możemy tu wjechać zarówno od północnej, jaki i południowej strony
łańcucha Niżnych Tatr. Przy górnej stacji kolejki znajduje się restauracja, a także górskie schronisko
"Kamienna Chata" (ciepłe posiłki, pamiątki, toaleta).
Ze szczytu Dziumbiera, najwyższego szczytu Tatr Niskich, przy dobrej pogodzie można podziwiać
niemal wszystkie łańcuchy górskie środkowej i północnej Słowacji. W przeszłości na jego zboczach
wydobywano rudę żelaza, złoto i antymon. Podczas II wojny światowej na zboczach odbywały się
walki między słowackimi partyzantami, a migrującymi Niemcami. Pamięci tych bitew i trudnego
przejścia przez Tatry Niskie zimą 1944 r. przy pobliskim schronisku im. generała M. R. Štefánika
wzniesiono pomnik poległym partyzantom. Podczas wędrówek można spotkać kozicę górską, świstaki
lub obserwować alpejską florę.

DZIUMBIER- ĎUMBIER 2043 M N.P.M.


