
МЕЖДУНАРОДНА ПРОЯВА – ВИСОКИ ТАТРИ 

 

ПЪРВИ ДЕН – 26.08.17g  -  770 km. 

Ранно тръгване – 04.00ч. от стадион „В.Левски“ – големия паркинг в посока Будапеща. 

Пристигаме  след обяд , настаняване – Budget  Hostel и вечерна разходка в Будапеща. Нощувка.  

ВТОРИ ДЕН – 27.08.17g  -  310 km. 

 Отпътуване в посока Словакия. По пътя ще минем през Национален парк Donovaly, който се 

намира в Ниските Татри, където ще спрем за почивка и разглеждане на туристическия център. 

Продължаваме към туристическия курорт Strbske Pleso  /има магазин за хранителни стоки/. 

Там ще си приготвим и вземем багаж само за следващите два дни в планината, а другият 

багаж остава в автобуса, след което тръгваме пеша до х. Popradske Pleso 1500м.н.в. - 1 ч. 

Настаняване и нощувка.  

ТРЕТИ ДЕН – 28.08.17g 

 Изкачване на връх Rysy – 2500 м.н.в.  Това е граничен връх между Полша и Словакия и се води 

като най-високият връх на Полша. От х.Popradske pleso до Zabie pleso – 1.30min  до  x.Chata pod 

Rysmi  2250 м.н.в. – 2.30min. до вр. Rysy – 3.30min.  Завръщане в хижата, нощувка. Преход за 

деня – 7 часа. 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН – 29.08.17g 

 Слизаме до курорта Strbske Pleso – 1360м.н.в., който е разположен на брега на езеро. Там ще 

ни чака автобуса. Оставяме в автобуса излишен багаж и ще направим 3-часова разходка /в 

двете посоки/ до красив водопад в района и разглеждане на курорта. Ако има желаещи може 

да се направи и 5-6 часов преход, продължавайки след водопада и изкачване на превала 

Bystra Lavka-2300м.н.в. След това слизане към х.Chata pod Soliskom-1840м.н.в. и който желае 

може да изкачи вр.Predne Solisko-2100м.н.в. От хижата се слиза с лифт до Strbske Pleso – ако 

работи през седмицата. След обяд ще се придвижим към мястото за следващите четири 

нощувки – селцето Stary Smokovec – hotel Hrebienок. В селцето има магазин за хранителни 

стоки, от където ще пазаруваме. От селцето до хотела – 2км., но има влакче – Lanovka, което 

ние ще използваме, защото не може да се качим с автобуса. 

ПЕТИ ДЕН – 30.08.17g 

Ранно тръгване. Ще направим 9-часов преход между три хижи в района, Zamkovskeho chata\ 

Teryho chata\Zbojnicka chata, като ще минем през превала Priecno sedlo – 2390 м.н.в., 

изкачването на който е  сериозно. Дължина на маршрута – 18км. Има спомагателни метални 

въжета. Желателно е да имаме ръкавици. По пътя ще минем покрай малък водопад и няколко 

езера. На който му се вижда труден този маршрут има и други алтернативи в района. 

Маркировката в ТАТРИТЕ навсякъде е много добра. Нощувка.  
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ШЕСТИ ДЕН – 31.08.17g 

Този ден ще направим релаксация. Вариантите са два: От Hrebienok за около 2ч. се стига до 

хижа Skalnata chata от където с лифт се изкачваме до вр. Lomnicky Stit – 2633м.н.в. където има 

изградена метеорологична станция и тераса за наблюдение. Вторият вариант е минерален 

басейн в Aqua Sity – гр. Poprad. От Stary Smokovec до Poprad има влакчета през 1ч.,което стига 

за около 20min. Всичко това ще го решаваме на място.  

 

СЕДМИ ДЕН – 01.09.17g 

За този ден пак има два варианта:  9-часов преход – от Hrebienok до х.Sliezky dom през превала 

Polsky hreben – 2200м.н.в до х.Zbojnicka chata и от там се връщаме в хотела. Има и по-лек 

вариант, но ще вземем решение пак на място. 

 

ОСМИ ДЕН – 02.09.17g 

Отпътуване към Будапеща. Пристигане на обяд, настаняване – Budget Hostel и свободна 

програма. Нощувка.  

ДЕВЕТИ ДЕН – 03.0917  

 Отпътуване за България. Ще спрем в Нови Сад  да разгледаме.  

 

 ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА – 600 лева. Включва: път, 8 нощувки, пътни такси, застраховка 

 Няма осигурени закуски, но в хижите се предлага храна 

 Лифтовете и басейна – допълнително се заплащат 

 Валидна лична карта или задграничен паспорт 

 Европейска здравна карта  

 Малка раница, ръкавици, щеки, бански 

 ВАЛУТА: 

o Унгария – унгарски форинт  1lv .= 158 HUF 

o Словакия - евро 

 


