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TRASA: 
Spiska Bela– Tatrza�ska Kotlinka– Tatrza�ska Łomnica– Stary Smokowiec– Szczyrbskie 
jezioro. 
ATRAKCJE: 
Tatrza�ska Kotlinka– zwiedzanie Jaskini Biela�skiej – Szczyrbskie jezioro – spacer 
brzegami jeziora ,  czas wolny ok. 1h. 
 
 
SZCZYRBSKIE JEZIORO                                                                                 
Szczyrbskie Jezioro to miejscowo��  u podnó�a Tatr Wysokich na Słowacji. Poło�one na 
południowym brzegu jeziora o tej samej nazwie Szczyrbskie jezioro i otoczone lasem 
�wierkowym, zniszczonym jednak bardzo przez huraganowy wiatr w 2004. O�rodek 
turystyczny i sportów zimowych (du�a skocznia narciarska – K120 oraz normalna K90). 
Najwy�ej poło�ona (le�y na wysoko�ci 1315-1385 m n.p.m.) turystyczno-lecznicza osada 
w Wysokich Tatrach. 
W�gierskie Towarzystwo Karpackie w roku 1875 zainspirowało budow� schroniska 
turystycznego. W krótkim czasie powstały dalsze hotele i restauracje, sanatorium i kilka 
willi. W roku 1885 przyznano osadzie status uzdrowiska. W roku 1876 wybudowano 
drog� Tatrza�ska Szczyrba – Szczyrbskie Jezioro. W roku 1885 wybudowano drog� 
mi�dzy Szczyrbskim Jeziorem a Starym Smokowcem, a w roku 1911 oddano do u�ytku 
kolej elektryczn�.  
W zwi�zku z przygotowaniami do narciarskich mistrzostw �wiata w 1970 roku 
postawiono nowoczesne budynki. Jednocze�nie rozbudowano system komunikacji, 
ł�cznie z now� elektryczn� „z�batk�” z Tatrza�skiej Szczyrby, przej�� , sklepów i usług,  
a przy wyj�ciu z Młynickiej Doliny powstało z rozmachem wybudowane centrum 
narciarskie.  
JASKINIA BIELSKA: (SŁOW. BELIANSKA JASKY�A)  
Znajduje si� na północnym stoku Kobylego Wierchu we wschodniej cz��ci Tatr Bielskich. 
Poło�ona jest w Narodowym Rezerwacie Przyrody na terenie Tatrza�skiego Parku 
Narodowego. Dzi�ki pomocy finansowej miasta Spiska Bela, jaskini� udost�pniono 
zwiedzaj�cym w roku 1882r. W 1896 roku o�wietlono j� elektrycznie. W latach 1979–
1980 szlak wycieczkowy poprowadzono przecink� mi�dzy Korytarzem Glinianym 
(Hlinená chodba) a Komor� Ruin (Dóm trosiek). W chwili obecnej udost�pniono ponad 
1000 m korytarzy o ró�nicy wysoko�ci 125 m. Oprócz dziwacznych form skalnych jest 
znana dzi�ki bogactwu wyst�powania kalcytowej sintrowej ornamentyki. 
 
 

 
 

CENA: 
Zgodnie z aktualnym programem 

W CENIE: 
autokar turystyczny lub mikrobus 

pilot-przewodnik na trasie 
ubezpieczenie KL+NNW za granic� 
bilet wst�pu do Jaskini Biela�skiej 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport 

j�zyk urz�dowy – słowacki 
obowi�zuj�ca waluta – korona słowacka SKK 

 
 
 


