
A Magas–Tátra, Szlovák Paradicsom 

2012. túra programtervezete 

Időpont: 2012.  július 1-től  (7 nap 6 éjszaka) 

Utazás: légkondicionált autóbusszal, ami az  utazás teljes időtartama alatt a rendelkezésünkre áll. 

Szállás: Spiska Nova Ves-től (Iglotól) nyugatra 10 km-re, Cingovban. Elhelyezés 9 személyes faházakban, 

amelyek mindegyikében 1 db négyágyas, 1 db háromágyas és 1 db kétágyas szoba van. Minden ház saját 

fürdőszobával, WC-vel, társalgóval és fedett terasszal rendelkezik.  

Étkezés: az első nap vacsorájától az utolsó nap ebédjéig tart a szolgáltatás. napi háromszori étkezést biztosítva. 

A túranapokon az ebédet úticsomagként kapjuk meg. A reggelit és a vacsorát az étteremben szolgálják 

fel.   

Részletes útiterv  

Az útiterv végleges változatát a jelentkezők korát és túrázási gyakorlatát figyelembe véve alakítjuk ki. 

A túraterv összeállításánál arra törekedtünk, hogy a korábbi években velünk utazóknak is  új és érdekes legyen 

a program, ezért távolabbi és néhány eddig nem látogatható célpontot is beiktattunk. Ezeket a célpontokat külön 

megjelöltük 

 

1.nap Találkozás a Lovassy Gimnázium bejáratánál 6.00-kor. Indulás 6.30-kor. Utazás Veszprém - Budapest - 

Kisterenye - Ózd - Aggtelek - Rozsnyó - Iglo - Cingov útvonalon. Útközben megtekintjük a  Dobsinai 

jégbarlangot vagy a Szilicei-jégodut ezt követően pedig  a betléri Andrássy- kastélyt  

 

2. nap Túra a Szlovák Paradicsom legszebb vízeséseihez 

 Cingov - Tamás kilátó - Hernád szurdok Sokol-völgyi vízesések- Vörös Kolostor – Barátok útja - Cingov 

útvonalon. 

Táv 12 km, szintemelkedés 480 m. 

 Cingov - Tamás kilátó - Hernád szurdok - Létánfalvi malom – Klastorisko-völgy vízesései - Vörös 

Kolostor - Fehér patak-völgye-  Kysel szurdok – Cingov  útvonalon. 

Táv. 16 km, szintemelkedés 515 m. 

3. nap Túra a Magas Tátra legszebb vízeséseihez 

 Utazás fogaskerekűvel a Tarpataki vízesésekhez, majd gyalogtúra a Obrovsky vízesés érintésével a Téry 

menedékházhoz, majd tovább az Öt Szepesi-tó - Kék-tó - Sedietko-csúcs (2372 m) - Kistarpataki-völgy - 

Ótátrafüred útvonalon 

Táv 13 km, szintemelkedés 1109 m. 

 A túra nehezebb változata a Téry-háztól a Priecnye-hágó (2352 m) - Hagymás-tó - Rabló-menedékház - 

Nagytarpataki-völgy útvonalon tér vissza Ótátrafüredre 

Táv 17 km, szintkülönbség 1089 m. 

4. nap Pihenőnap választható programlehetőségekkel. 

 Autóbuszos kirándulás Löcsére (Szt. Jakab templom, szégyenketrec, Városháza meglátogatása) majd 

tovább utazás Szepesváraljára ahol Közép-Európa legnagyobb középkori eröditményét látogatjuk meg. 

Hazafelé megtekintjük a szepescsütörtöki  Rákóczi –kápolnát.  

 Kirándulás Iglora, majd a város nevezetességeinek megtekintése, fürdés a termál strandon, utána a          

Bélai-cseppkőbarlang meglátogatása. 

 Gyalogtúra a Sokol-völgyben   az Óriás vízeséshez. Táv 16 km, szintemelkedés 560 m. 

5.nap    Gyalogtúra a Magas-Tátra legszebb tavaihoz 

 Csorba-tó - Menguszfalvi-völgy - Poprádi-tó - Batiszfalvi-tó- Vysné hágó 

Táv 12 km, szintemelkedés 530 m. 

 Csorba-tó -  Fátyol-vízesés- Zerge- tó- Lorenz-hágó-Furkota-csúcs (2405m)-Wahlenberg-tó - Csorba-tó 

útvonalon. 

Táv 18 km, szintemelkedés 1750 m. 

 



6. nap Gyalogtúra a Szlovák Paradicsom legszebb szurdokaiban. 

 Sokol vadászház - Nagy Sokol szurdok vízesései-Glac-fennsík – Pila 

Táv 13 km, szintemelkedés 530 m.  

 Podlesok - Sucha Bella szurdok vízesései  - Vörös kolostor - Hernád torok - Podlesok.  

Táv 15 km, szintemelkedés 450 m. 

 

7. nap Reggeli után felkészülés a szállás elhagyására. A délelőtti órákban indulás haza. Útközben a 

Deményfalvi-cseppkőbarlangot majd a Galambóci  lovagvárat vagy Árva várát tekintenénk meg. Hazaérkezés 

22-23 óra között. A pontos időpontot a szülőkkel telefonon közöljük a határ átlépésekor.  

   Rossz idő esetén a gyalogtúrák helyett autóbuszos kirándulásokat tervezünk. 

 

 

   Részvételi díj: 55 000Ft, ami az utazás, a teljes ellátás és a szállás és az előre tervezhető járulékos 

költségeket foglalja magában.  

A részvételi díjat 4 egyenlő részletben lehet befizetni.. 

 

A túrára Bertha Ágnes tanárnőnél vagy Kaposvári József tanár úrnál lehet jelentkezni szülői engedély 

leadásával és az első részlet befizetésével.  

 

 

Jó időt, szép túrákat kívánok minden túrázónak! 

 

 

Kaposvári József 

                     túravezető 

 


