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SZCZEGÓŁY CENY 225 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW na trasie
wycieczki, ubezpieczenie zagraniczne, opieka Pilota, opieka licencjonowanego Przewodnika, bilet wstępu do
Słowackiego Raju- PN, Podatek Vat.

SŁOWACKI RAJ TERMIN 14.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 5:30
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 05:10
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 04:45
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1 przy DTŚ (dawne 870)

Godzina 09:30 – przyjazd Hrabusice Parking Podlesok
Godzina 09:35 – Przejście piesza trasą Podlesok - Gardło Hornadu - przełom Hornadu - Klastoriska
Roklina - Klastorisko. 
17.00 - zejście z powrotem na parking do Podlesoka 
Godzina 17.30 – wyjazd w drogę powrotną. Orientacyjne godziny powrotu 22:30 – 23:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność i
trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Trasa pieszej wycieczki pieszej: Podlesok - Gardło Hornadu - przełom Hornadu - Klasztoriska Roklina -
Klastorisko - zejście z powrotem na parking do Podlesoka. Cała trasa ok. 5 h, na trasie są łańcuchy,
stalowe klamry i drabinki. Wycieczka dla osób bez lęku wysokości! trasa dla osób sprawnych fizycznie i
kondycyjnie. Wymagane odpowiednie obuwie! 

OPIS TRASY PIESZEJ

Ważne jest, że wszystkie udostępnione trasy przejdzie każdy “ sprawny ” turysta, bowiem szlaki
przystosowano tak, aby można je pokonać bez specjalnego sprzętu czy umiejętności wspinaczkowych. Nie
wolno jednak lekceważyć żadnego szlaku, gdyż są one po prostu śliskie (zwłaszcza po deszczu).
Po prostu należy zachować ostrożność I mieć odpowiednie obuwie. Odradzamy jeśli masz lęk wysokości.
Polecamy na zmianę, zabrać ze sobą drugą parę obuwia :) (momentami bywa mokro) oraz okrycia
przeciwdeszczowe. 
Wyruszając na Słowację obowiązkowo należy posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.
Walutą na Słowacji jest Euro.

ABY PRZEKROCZYĆ GRANICĘ ZE SŁOWACJĄ:

WYMAGANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT 
WALUTĄ NA SŁOWACJI JEST EURO 

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTY
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(Slovenský raj) to słynny na całą Europę region turystyczny we wschodniej części Słowacji, który od 1988
stanowi Park Narodowy. Jest to krasowy płaskowyż o średniej wysokości 800-1000 m, gęsto poorany
stromymi, malowniczymi kanionami oraz parowami. Słowacki Raj to takie miejsce, w którym szlaki same w
sobie stanowią jedną z głównych atrakcji parku. Do pokonania zalanych potokami wąwozów i stromych
ścian służą liczne drabinki, metalowe platformy, drewniane schodki, kładki, mosty oraz łańcuchy.
Wybieramy drugi pod względem popularności szlak w Słowackim Raju - przełom Hornadu. To malowniczo
wyznaczony trakt brzegiem rzeki z licznymi metalowymi ułatwieniami. Jego przejście połączyliśmy ze
szlakiem wyznaczonym równie pięknym wąwozem Kláštorská roklina. W Przełomie Hornadu znajdują się
liczne, dosyć wąskie stupaczki. Metalowe platformy zrobione z kratownicy są zamontowane w
skale czasami kilka metrów nad lustrem płynącej rzeki. Gdy spojrzy się w dół widać wezbrane wody
Hornadu.
Łańcuchy często ułatwiają przejście lub po prostu zapewniają większy komfort w trakcie pokonywania
kolejnych stopni

SŁOWACKI RAJ 

obfituje w nagromadzenie wodospadów np.Strakov, Dúhový(Tęczowy), Machový(Omszały). Aby je przejść,
trzeba pokonać kilka prostych, lekko pochylonych drabin przymocowanych do skał. Wąwozem
poprowadzony jest bardzo prosty i malowniczy zielony szlak. Ma on długość 1,2 km i jego pokonanie
zajmie około godzinę .Rozpoczyna się zaraz przy moście Lanová lávka rozciągniętym nad Przełomem
Hornadu, a kończy się na prawdopodobnie największym i najpopularniejszym skrzyżowaniu szlaków w
Słowackim Raju, czyli Kláštorisko – chata.

KLÁŠTORSKÁ ROKLINA – WĄWÓZ KLASZTORNY 

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wycieczki nawet na 12 h wcześniej - jeśli warunki
pogodowe będą niebezpieczne.

WAŻNE


