
 

 
 

SLOVENSKO - Traverz Vysokých Tatier od východu na západ 

 

8 dní, 7 nocí,  2 noci v hoteli, 5 nocí horské chaty, 6 dní stredne obtiažneho trekkingu 

 Vynikajúce pešie túry s dobrodružstvom vo Vysokých Tatrách 

 6 dní intenzívnej turistiky po Tatrách od východu na západ 

 Leto strávte iným aktívnym spôsobom 

 Pohodlné a idylické horské chaty 

Vaša týždeň dlhá dobrodružná dovolenka v oblasti Vysokých Tatier je skvelým 

úvodom do pôžitku z trekingu v Karpatoch. V priebehu tohto programu sa oboznámite 

s najtypickejšími a najznámejšími vysokohorskými chatami a hotelmi. Budete si 

vychutnávať výlety cez vysokohorské sedlá spájajúce tieto chaty. Trekingová 

vzdialenosť medzi každou ďalšou chatou nie je vždy rovnaká ale snažíme sa prísť 

vždy do obeda, čo nám dáva možnosť oddychovať a v popoludňajších hodinách sa 

pozrieť ďalej tým, že kráčame hore do dlhých ľadovcových dolín a vzdušných 

hrebeňov hlbšie do Vysokých Tatier. Naša turistická dovolenka na Slovensku 

vyvrcholí výstupom na Rysy (2,499 m), ktorý sa rozprestiera na hranici medzi 

Slovenskom a Poľskom a je najvyšším vrcholom susednej krajiny Poľska , Horský 

sprievodca sa postará o Vašu bezpečnosť neustále, ale hlavne počas náročnejších 

výstupov.  

 

 
 



 

Popis programu: 

 

Deň 1 

Príchod do Viedne, transfer do Vysokých Tatier 

 

Deň 2 Smaragdové horské jazero 

Výstup z horskej obce Tatranská Lomnica (900 m) ku chate pri 

horskom jazere Zelené pleso (1.551 m) 

 

Deň 3 "Magistrala" 

Glaciálne horské jazero Zelene Pleso (1.551 m) - výstup na 

sedlo Veľká Svišťovka (2.038) – k chate Zamkovského. 

Popoludní oddych,  alebo túra k Studenovodským vodopádom 

 

Deň 4 Priečne sedlo 

Zamkovského chata. - výstup na horskú chatu Teryho dalej cez 

Priečne sedlo na Zbojnícku chatu (1.960 m) a späť na 

Zamkovského chatu 

 

Deň 5 "Magistrala" 

Z chaty Zamkovského pokračujeme po magistrále na Sliezsky 

dom a ďalej okolo Batizovského plesa a sedla Ostrvy na 

Popradské pleso 

 

Deň 6 Rysy - prirodzená slovensko-poľská hranica 

Výstup na chatu pod Rysmi a ďalej na vrchol Rysy (2.499m / 

8199 st.) na Slovensko-Poľskej hranici. Nocujeme v chate na 

Popradskom Plese. Návšteva symbolického cintorína. 

 

Deň 7 Klimatické kúpele Štrbské pleso 

Zostup do najvyššie položených klimatických kúpeľov na 

Slovensku Štrbské Pleso, transfer vlakom do horskej obce 

Tatranská Lomnica, večera v typickej slovenskej reštaurácii 

"Koliba" (pri programe so sprievodcom) 

 

Deň 8 Odchod 

Transport na letisko Viedeň (pri programe s transportom),  
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Kód VT01.17 

Začiatok/ Koniec T.Lomnica/ T.Lomnica 

Veľkosť skupiny 1 - 14 

Termíny JUN  - OKTOBER 

Dĺžka pobytu 8 dní, 7 nocí 

Obtiažnosť STREDNÁ  

Max. altitude  2499m/8199ft. 

 
Veľkosť skupiny 

 
Cena 

2-4 osoby  bez sprievodcu, bez 
transportu 

  460 EUR/person 

2-4 osoby  bez sprievodcu, s 
transportom 

  895 EUR/person 

2-4 osoby  so sprievodcom, s 
transportom 

1285 EUR/person 

5-8 osôb  so sprievodcom, s 
transportom 

  825 EUR/person 

9-14 osôb  so sprievodcom, s 
transportom 

  680 EUR/person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V cene zahrnuté 
Cena je za program na osobu v skupine. 
Cena zahŕňa ubytovanie 

• 2 x hotel ** + / ***, v dvojposteľových izbách so sprchou a WC 
• 5 x chata v 3, 4, 5, 6 lôžkových izbách, WC a sprcha na každom poschodí 
• Plná penzia (obed formou balíčka) 
• sprievodcovská služba (v prípade rezervácie so sprievodcom) 
• transfery z letiska a rezortu (v prípade rezervácie s transportom) 
• informačná kniha a mapa (v prípade rezervácie bez sprievodcu) 

 

Čo nie je zahrnuté 
• medzinárodné lety 
• cestovné poistenie 
• doplnkový program 
• vstupné 
• rôzne osobné výdavky  
• nápoje, suveníry atď. 

 
Ceny sú informatívne. 
V prípade záujmu o program nás neváhajte kontaktovať na rado@fatraski.sk 
Radi Vám zašleme podrobnejšie informácie. 

 

 

 


