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Tatry jsou nejmenšími velehorami na světě s nejvyššími vrcholy celých Karpat. V polské části 
Tater na vás čekají nejkrásnější túry. Mezi nejhodnotnější přírodní scenérie patří doliny Kos-
cielinska a Chocholowska, vrchol Giewontu a Červené vrchy, ledovcové kary a spousta jezer 
– v Polsku zvaných „stawy“. Zdatní účastníci budou mít možnost absolvovat Stezku orlů. Od-

počinkové túry budou vedeny v oblasti Gubalówky. Ubytování bude zajištěno v Zakopaném, 
s možností časného odchodu na jednotlivé túry. Vždy možnost krácených túr. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Odjezd: úterý 8. 8. 2017.  

Stará Paka, vlakové nádraží 20.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 20.40 hodin, Lázně Bělohrad, kan-

celář CK 21.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 21.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště 

I. 22.00 hodin, Olomouc, vlakové nádraží 24.00 hodin.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 18.30 

hodin z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 20.21 hodin.   

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku č. 951 s odjezdem Praha hl. n. v 20.07 hodin a s příjezdem 

do Hradce Králové v 21.51 hodin.  

Účastníci, jejichž bydliště není na trase zájezdového autobusu, by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástu-

pu, případně upřesnit i spoj hromadného dopravního prostředku, kterým se na místo nástupu chtějí dopravit. To 

pro případ jeho zpoždění.                               

Návrat: neděle 13. 8 

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 5.30 hodin.   

Přeprava a průvodce: zajišťuje Arriva klimatizovaným autobusem vybaveným toaletou včetně klasického 

občerstvení. Vedoucí bude Radka Holubcová, tel. 603 397 010. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je mož-

né poprvé volat až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení pouze do cestovní kanceláře. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úra-

zu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 120,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnou 

zónou. Děti musí mít svůj vlastní cestovní pas. 

Ubytování: Zakopané, dva dvoulůžkové pokoje mají společné sociální zařízení. Na pokojích je televize a mož-

nost připojení k internetu.   

Stravování: snídaně zajištěny. Možnost individuálních večeří v restauracích v centru Zakopaného.    

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 
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Vybavení: běžné pro zájezd s horskou turistikou. V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. 

Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný krém s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. 

Sluneční paprsky tu mají podstatně vyšší intenzitu.  

Vstupné: do národního parku 6 zlotých   

Jízdné lanovkou: Kuznice – lanovkou na Kasprowy Wierch nahoru 55 zlotých, pozemní lanovkou na Guba-

lowku nahoru 17 zlotých, nahoru i dolů 23 zlotých 

Program 

1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástupu v Olomouci. Noční přesun do polských Tater přes Čes-

ký Těšín.  

2. den: DOLINA KOSCIELINSKA  

Túra: Kiry – dolina Koscielinska – Ciemniak (Temniak) – Dolina Tomanowa – chata Ornak – Wawoz Krakow 

– Dolina Koscielinska, 8 hodin.  

Lehká túra: dolinou, prohlídka jeskyní, občerstvení v chatě Ornak.  

DOLINA KOSCIELINSKA – velmi navštěvovaná romantická dolina, vápencové útvary, ledová jeskyně. 

WAWOZ KRAKOW – jedinečné přírodní scenérie fantastického kaňonu. CIEMNIAK – vyhlídkový vrchol na 

pohraničním hřebeni. 

3. den:  

GIEWONT  

Kuznice – lanovkou na Kasprowy Wierch 1985 m.  

Túra Červené vrchy – Giewont 1894 m – Zakopané, 6 hodin.  

Lehká túra: na Giewont a zpět k lanovce.   

ZAKOPANÉ – letní i zimní sportovní středisko polských Tater, KUZNICE – dolní stanice lanovky na Ka-

sprowy Wierch, východiště jednotlivých túr, GIEWONT – výrazná dominanta mimo hlavní hřeben, vynikající 

výhled. 

4. den:  

ORLA PERC  

Kuznice – lanovkou na Kasprowy Wierch 1985 m.  

Túra Swinica 2301 m – Orla Perc – Kuznice, 10 hodin.  

Lehká túra: vycházka po hřebeni z Kasprova vrchu na Swinici a zpět k lanovce. Prohlídka Zakopaného. Výlet 

pozemní lanovkou na Gubalovku.  

KASPROWY WIERCH – výrazný vrchol, chata, horní stanice lanovky, sjezdové tratě. SWINICA – významný 

vrchol na pohraničním hřebeni, překrásný výhled. ORLA PERĆ (Stezka orlů) - okřídlená pověstmi je nejpopu-

lárnější polská hřebenovka. Tato jištěná cesta patří mezi nejkrásnější v Karpatech.  

GUBALOVKA – vycházka po vyhlídkovém hřebínku, panoramatické výhledy na Tatry.  

5. den:  

MORSKIE OKO  

Túra Dol. Rybiego Potoka – Morskie Oko – Szpiglasowa Przelecz – Dolina Pieciu Stawow Polskich – Kozia 

Przelecz – chata Murowaniec 1500 m – Kuznice, 9 

hodin.  

Lehká túra: výlet k Mořskému oku koňským po-

vozem, vycházka.  

DOL. RYBIEGO POTOKA – jedna 

z nejkrásnějších tatranských dolin. MORSKIE 

OKO – největší pleso v Tatrách, turistická chata. 

DOLINA PIECIU STAWOW POLSKICH – ote-

vřená půlkruhová dolina s pěti plesy.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 


