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SZCZEGÓŁY CENY 320 zł/os. osoba. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autobusem/busem klasy turystycznej wraz z opłatami
drogowymi i parkingowymi, ubezpieczenie zagraniczne NNW, opieka Pilota, opieka licencjonowanego  
Przewodnika,  podatek VAT. 
DODATKOWO PŁATNE Bilet wstępu do Jaskini Jasovskiej: Dzieci od 6-15 lat, niepełnosprawni –
ok.55 euro, dorośli ok. 10 euro (pilot zbierze odliczoną kwotę w autokarze) Można wykupić także
pozwolenie na robienie zdjęć bez statywu - 10 euro

SŁOWACKI KRAS I KOSZYCE 13.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 3:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 3:15
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 3:30
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 3:45 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu m1. 

Godzina 09:30 – przyjazd do Parku Narodowego Słowacki Kras i przejście pieszo trasą: Zadiel -
Zadielska Tesniava - Horaren - Na Skale – Zadiel. Czas przejścia około 3,5 - 4 godziny.
Godzina 14:00 - przejazd pod Jaskinię Jasovską. Zwiedzanie jaskini (około 45 minut). 
Godzina 15:45 –przejazd do Koszyc, czas wolny około godziny, następnie zwiedzanie miasta z
Przewodnikiem.
Godzina 18:00 – wyjazd w drogę powrotną Orientacyjne godziny powrotu 23:30 – 24:00
Orientacyjne godziny powrotu 24:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Park Narodowy Słowacki Kras (Národný park Slovenský kras) leżący na południu Słowacji przy
granicy z Węgrami jest największym obszarem krasowym w Europie Środkowej i ma najwięcej
podziemnych przestrzeni (znajduje się tutaj 1100 jaskiń i przepaści, które zapisano na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO). 
Na terenach Słowackiego Krasu pod ścisłą ochroną znajduje się 10 rezerwatów przyrody, 6
pomników przyrody i 16 narodowych pomników przyrody.

PARK NARODOWY SŁOWACKI KRAS
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Narodowy Rezerwat Przyrody Zádielská Gorva to monumentalny krasowy 3-kilometrowy wąwóz. Znajduje
się on w dolinie Zádielská, w pobliżu miejscowości Zádiel. Długość całej doliny wynosi prawie 11
kilometrów, a wąwóz jest jego najpiękniejszą częścią. Głębokość wąwozu wynosi ponad 300 m, a szerokość
dna na niektórych odcinkach wynosi tylko 10 metrów. Powstała w wyniku intensywnej aktywności
erozyjnej potoku Blatnica. Przejście przez połamany wąwóz zadowoli również bardziej wymagających
turystów. Na szczególną uwagę zasługują masywne prostopadłe ściany i skały - często zadziwiające swoimi
dziwacznymi kształtami. Blatnický potok tworzy tu piękne, małe wodospady i kaskady. Tajemniczość
wąwozu z kolei leży w jego jaskiniach. Na tym terenie znajduje się do 120 jaskiń z pięknymi salami. 

NARODOWY REZERWAT PRZYRODY ZÁDIELSKÁ GORVA

Jaskinia Jasovska została otwarta jako pierwsza na Słowacji! Mówi się, że odkrył go jeden z mnichów z
zakonu norbertanów w Jasowie. Należy do najbardziej znanych jaskiń Parku Narodowego Słowacki Kras
głównie za sprawą bogatej szaty naciekowej, interesującej rzeźby korytarzy, jak i ze względu na genezę
podziemnych przestrzeni, a także z występowania wielu gatunków nietoperzy, Jaskinia Jasovská osiąga
długość 2811 mi rozpiętość pionową 55 m. 550 metrów dla zwiedzających, a zwiedzanie trwa 45 minut. W
jaskini znajduje się 339 schodów. Różnica poziomów między wejściem i wyjściem wynosi 28 m.
Temperatura powietrza waha się od 8,8 do 9,4 °C, a wilgotność względna od 90 % do 98 %. Jaskinia
powstała na skutek podziemnej działalności rzeki Bodvy w środkowotriasowych wapieniach w pięciu
poziomach rozwoju. Jaskinię ozdabia bogata szata naciekowa. Jaskinia jest znanym stanowiskiem
występowania nietoperzy. Stwierdzono w niej obecność 19 gatunków nietoperzy (z 24 gatunków
występujących na Słowacji). Miejsce to słynie także ze znalezisk archeologicznych oraz z bogatej historii.  

JASKINIA JASOVSKA

Będąc w Koszycach , drugim co do wielkości miastem na Słowacji, koniecznie trzeba zrobić sobie spacer ul.
Hlavną z kolorowymi domami i dużą ilością zieleni. Kolejnym, obowiązkowym punktem miasta jest Katedra
Św. Elżbiety. To największa katedra na Słowacji! Budowana przez prawie dwa stulecia, w miejscu kościoła
pod tym samym wezwaniem, w stylu gotyckim, od XIV wieku zdobi miasto. Tuż obok katedry, z widokiem
na Teatr Państwowy, znajduje się świetne miejsce – Śpiewająca fontanna. Wieczorem w rytm muzyki
rozświetla park światłami we wszystkich barwach tęczy. To miasto zaskakuje. W Koszycach znajdziemy aż
32 murale, z których większość powstała w 2013 roku, kiedy miasto zostało Europejską Stolicą Kultury.
Aby popatrzeć na Koszyce z góry, trzeba wybrać się na Zamek Koszycki i przejść się po pozostałościach
zamku i murów obronnych, które tu kiedyś były, lub wejść na jedną z kilku wież.

KOSZYCE


