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Impreza turystyczna numer 006 / 2023 

Lodowa Świątynia – Wodospady Zimnej Wody 

HREBIENOK – Stary Smokowiec 
 

 
 

 

 
 

8 stycznia 2023 r. - niedziela 
 
 
 

 Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu godz. 6.45 

z Katowic - ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ, Jurgów na Słowację (zabrać 
dokumenty, obowiązuje waluta euro!) do Starego Smokowca. Przejście ok. 50 min. 
(dł. trasy 2,2 km, suma podejść 260 m) na Hrebienok* (istnieje możliwość skorzystania 
z naziemnej kolejki kabinowej, to dodatkowy koszt w obie strony ok. 12 €), gdzie co 
roku największą atrakcją jest Tatrzańska Lodowa Świątynia z rzeźbami lodowymi, 
które są przygotowane do zwiedzania w specjalnej kopule o wysokości 25 m.  
Po wytchnieniu, przejście ok. 30 min. do Wodospadów Zimnej Wody. Powrót przez 
Hrebienok do Starego Smokowca, czas wolny na posiłek. Wyjazd w drogę powrotną.  
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 
HREBIENOK (1285 m n.p.m.), to najstarsze centrum turystyczne Tatr Wysokich przy Starym 
Smokowcu, cel i miejsce wypraw do Doliny Dużej i Małej Zimnej Wody lub na Sławkowski 
Szczyt. Na turystów oczekuje ważący 350 kg niedźwiedź KUBA, który ma zapewniać 
bezpieczny pobyt. W tym sezonie na LODOWĄ ŚWIĄTYNIĘ zużyto ponad 225 ton lodu (1880 
bloków lodowych) by osiągnąć paryską katedrę NOTRE-DAME. W budowę arcydzieł 
lodowych było zaangażowanych 20 rzeźbiarzy z Czech i Słowacji, … 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika turystycznego,  
• wstęp do Tatrzańskiej Lodowej Świątyni, 
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 tys.€, NNW 20 tys. zł, 

 

koszt wycieczki: 144 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 136 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji, szczegóły w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.   
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „8.01” 
 

http://www.chorzow.travel.pl/

