
 
 

JEDNODNIOWA WYCIECZKA GÓRSKA- SŁOWACKIE TATRY WYSOKIE 

…NA PRZEŁĘCZY  

Gładka Przełęcz (1994)  

25.09.2021r.(sobota) 
 

Wyjazd z Krosna o godz. 4:00– biuro PTTK Krosno ul. Krakowska 9. 

Wyjazd z Jasła o godz. 4.30 - JDK 

 

Przejazd na trasie Krosno – Jasło-  Nowy Sącz- Piwniczna Zdrój - Stara Lubowla- 

Podoliniec - Spiska Biała - Tatrzańska Łomnica - Smokowiec – Podbańska. 

 
Przejście piesze: 

Podbańska -  Dolina Cicha - Dolina 

Wierchcicha - Zawory(1876) -Gładka 

Przełęcz(1994)- Zawory - Dolina 

Kobyla - Ciemne Smreczyna(1490) - 

Dolina Koprowa - Trzy Studniczki 
 

Długość trasy:  29 km.  

Suma podejść: 1060 m.  

Czas przejścia: ok. 9,5 godz. 

  
Uwagi: Trasa bardzo długa ale jak na Tatry z niewielkim 

przewyższeniem. Łatwa technicznie bez żadnych sztucznych ułatwień typu klamry czy 

łańcuchy. 

Ciekawa panorama na polską Dolinę Pięciu Stawów od strony słowackiej. 

 

Powrót do Krosna ok. godz. 22:00. 

 

Cena: 160 zł (niezrzeszeni) 

  150 zł (członkowie PTTK) 

 

Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie NNW i KL, usługę pilota 
wycieczki, usługę przewodnika górskiego. 
 

Zdj. Opioła Jerzy, 
 CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 



Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 
SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 

Wycieczka odbędzie się przy grupie min.  25  os. 

 

Sugerujemy  wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

uprawniającej do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie państw członkowskich UE 

/ EFTA. 
 

 
 

REGULAMIN  IMPREZY 

1. Uczestnikami imprezy turystycznej mogą być osoby pełnoletnie. 

2. Na czas trwania imprezy turystycznej uczestnicy są ubezpieczeni przez 

biuro PTTK w Krośnie. 

3. Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanego przewodnika. 

4. Od każdego uczestnika wymaga się: 

•  posiadania stroju i ekwipunku turystycznego dostosowanego  do 

zmiennych warunków atmosferycznych, 

• dobrej kondycji fizycznej, 

•  posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, 

•  posiadanie podręcznej osobistej apteczki,  

•  uczestnicy imprez odpowiadają za szkody wyrządzone przez 

siebie/podopiecznych wobec innych podopiecznych i osób trzecich. 
 

 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy lub odwołania wycieczki 

ze względu na:  niekorzystne  warunki pogodowe, złą  kondycję fizyczną uczestników 

lub nieprzewidziane okoliczności. 

 


