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SZCZEGÓŁY CENY 259 zł/os. osoba - grupa może liczyć maksymalnie 15-20 osób
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 23 %. 
bilet wstępu do TPN,  wypożyczenie kasku. 

TATRZAŃSKIE JASKINIE - PODZIEMNE KOŚCIELISKA  I OKNA
PAWLIKOWSKIEGO TERMIN 21.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 4:15
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:30
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 4:45
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 5:00 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu m1. 

08:00 Przyjazd na parking przy Dolinie Kościeliskiej - Kiry  
8:30- 16:30 Przejście z Przewodnikiem wyznaczonym szlakiem
17:00 Powrót do autokaru i wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 20:30- 21:00 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik/ Przodownik.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

TRASA: Kiry – Cudakowa Polana – Wyżnia Kira Miętusia – Polana Pisana – Wąwóz Kraków - Smocza Jama -
Polana Pisana - Jaskinia Raptawicka – Jaskinia Mylna – schronisko PTTK Ornak – Smreczyński Staw – Polana
Pisana – Wyżnia Kira Miętusia – Cudakowa Polana – Kiry 
Trasa ok. 14,4km,  przewyższenia 532m trudności: łańcuchy na szlaku do jaskiń 
(widoczne z Doliny Kościeliskiej); stroma, wyślizgana skała z łańcuchem i 4-metrową drabiną do jaskini
Raptawickiej, wąskie lub niskie przejścia/przełazy w jaskini Mylnej
WAŻNE - weź ciuchy  i buty na przebranie! 

OPIS TRASY PIESZEJ

Okna Pawlikowskiego w Tatrach to duże otwory w skale, z których roztacza się piękny widok na
Dolinę Kościeliską oraz Tatry Zachodnie: Bystrą i Błyszcz. Dotrzeć do nich możemy ze wspomnianej
Doliny Kościeliskiej, wzdłuż której prowadzą zielone znaki. Przy ścieżce prowadzącej do Jaskini
znajduje się drogowskaz kierujący do jaskiń. Do Okien prowadzą znaki czerwone (czarne wiodą do
Jaskini Raptawickiej).

OKNA PAWLIKOWSKIEGO

https://www.polskieszlaki.pl/tatry.html
https://www.polskieszlaki.pl/dolina-koscieliska-w-tatrach.htm
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Jaskinia Raptawicka znajduje się 180 metrów nad dnem Doliny Kościeliskiej. Wraz z Jaskinią Mylną
oraz Jaskinią Obłazkową, jest częścią systemu Jaskinie Pawlikowskiego. Sama Jaskinia Raptawicka ma
głębokość 15 metrów i długość 150 metrów. Aby się do niej dostać, będziecie musieli nieco wgramolić
się po skale i następnie zejść do jaskini po kilkumetrowej, pionowej drabinie.
Odbicie szlaku z Doliny Kościeliskiej znajduje się około 400 metrów za Halą Pisaną, czyli mniej
więcej w połowie doliny. Podążając dalej dnem Doliny Kościeliskiej, najpierw w lewo odchodzą żółte
szlakówki prowadzące do szalenie pięknego Wąwozu Kraków. Następnie, z prawej strony, schodzą
czerwone znaczniki jednokierunkowego szlaku prowadzącego z Jaskini Mylnej.
I w końcu, w prawo, uciekają czerwone oraz czarne szlakówki wiodące do celu. Dojście z dna doliny
do Jaskini Raptawickiej zajmuje około 15 minut. Na początku czeka Was niespecjalnie trudna,
kilkumetrowa sekwencja łańcuchów i następnie dość strome podejście. Po 10 minutach wspólnej
wspinaczki, czerwone szlakówki rozdzielają się z czarnymi. Te pierwsze gnają prosto do Jaskini
Mylnej, natomiast czarne odbijają w prawo i po 4 minutach docierają bezpośrednio pod ścianę
Raptawickiej Turni. Tutaj czeka Was nieco wspinaczki. Podczas walki z metrami i skałą uważajcie,
ponieważ wapienie bywają miejscami wyślizgane przez rzeszę turystów. Z pomocą przychodzi kolejna
sekwencja łańcuchów. Co ciekawe, wejście do Jaskini Raptawickiej jest niewidoczne spod ściany. Jest
ono bowiem ulokowane poziomo, kilkanaście metrów nad ścieżką. Dopiero wspiąwszy się do góry,
najpierw dojrzycie poręcze drabiny opadające w czeluści jaskini, a dopiero później otwór.
Teraz najtrudniejszy moment, najpierw trzeba przestąpić próg jaskini, obrócić się i postawić nogę na
pierwszym stopniu drabiny. I zejść w dół, ku ciemnościom, po 4-metrowej drabinie.Główna sala
Jaskini Raptawickiej leży na skrzyżowaniu kilku pęknięć tektonicznych. Główny otwór wejściowy ma
średnicę około 3 metrów, dzięki czemu nieco rozświetla panujący tutaj mrok. Dzięki czemu główną
komorę można pobieżnie obejrzeć w dziennym świetle, bez latarki. Od głównej komory prowadzi
kilka bocznych korytarzy. Światło z komórek nie da tutaj rady, dlatego jeśli chcecie zagłębić się nieco
bardziej w głąb Jaskini Raptawickiej, będą Wam potrzebne czołówki. W Lewym Korytarzu, który
opada, a jakże, w lewo, znajduje się lejkowate zagłębienie, stanowiące połączenie z Jaskinią Mylną.
Jednak przejście, z uwagi na bezpieczeństwo turystów, zostało zasypane. Górna część jaskini powstała
w wyniku zapadnięcia się leżących poniżej komór. Natomiast dolna, w wyniku erodującego działania
wody, o czym świadczą otoczaki oraz widoczne kociołki wirowe. Jaskinię po raz pierwszy opisał Jan
Gwalbert Pawlikowski w 1887 r. ( źródło blog- Hasające Zające).

JASKINIA RAPTAWICKA

https://hasajacezajace.com/wawoz-krakow-opis-szlaku/
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Jaskinia ta ma dwa otwory wejściowe: południowy na wysokości 1098 metrów n.p.m. i północny na
wysokości 1084 metrów n.p.m. Łączna długość korytarzy jaskini wynosi 1630 metrów, a deniwelacja
(różnica poziomów) 46 metrów. Dla turystów została udostępniona 300-metrowa trasa prowadząca z
otworu południowego do otworu północnego. 
Jaskinia Mylna została po raz pierwszy dobrze zbadana i opisana przez Jana Gwalberta
Pawlikowskiego w 1885 roku, oczywiście góralom była znana o wiele wcześniej (Okna
Pawlikowskiego widoczne z Doliny Kościeliskiej). Ludowe podania głoszą, że ukrywał się w niej sam
Janosik. Kolejne prace badawcze przeprowadzali bracia Zwolińscy w pierwszej połowie XX wieku.
Jaskinia nie posiada szaty naciekowej (brak stalagmitów, stalagnatów itp.), ale w okresie zimowym
można zaobserwować ciekawe nacieki lodowe. W nieodwiedzanych częściach mieszkają nietoperze.

JASKINIA MYLNA

Jaskinia Raptawicka i Mylna nie są dobre na wycieczki z dziećmi,
pamiętaj o zabraniu latarki/czołówki (a nawet dwóch), ciepłego ubrania oraz porządnych butów,
część szlaku w Jaskini Mylnej pokonasz na kolanach, idąc do niej licz się z tym, że ubrania będą
po prostu brudne,
nie bierz ze sobą zbyt dużego plecaka, bo możesz mieć problem z przedostaniem się przez przełazy
w Jaskini Mylnej.
zabierz ze sobą latarkę ! NIE taką z telefonu !!
zabierz ze sobą ubrania i buty na przebranie. 
WYCIECZKA MOŻLIWA TYLKO PRZY DPOWIEDNICH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki nawet na 12 godzin przed wyjazdem! 

WAŻNE INFORMACJEDLA TURYSTY


