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1 napos kirándulás a Tarajkától a Kőpataki-tóhoz
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) 2018. augusztus 11-re
(szombatra) gyalogtúrát szervez a Magas-Tátrába a DÉLI PÓLUS dolgozói, a SZATE tagjai, és minden
gyalogolni szerető számára.
Indulás: reggel 4.30-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.
Utazás: különjáratú autóbusszal. Táv: oda-vissza Nagykállótól -- Nagykállóig, összesen kb.: 550 km.
A busz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre!
Indulás utáni felszállási lehetőségek:
Nyíregyházán 4.40-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 4.45-kor a piros sávház (Vay Ádám körút),
előtt.
Tervezett hazaindulási idő: 18.00 óra
Hazaérkezés este, kb.: 22-23 óra környékén Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz pályaudvarra.
Program: Utazás rövid kassai pihenővel, Eperjesen keresztül Ótátrafüredre.

Túraútvonal: Ótátrafüred (Stary Smokovec)  Tarajka (Hrebienok 1284 m.)  Kőpataki tó (Skalnaté pleso
1751 m)  Zamkovszky-menedékház (Zamkovskévo Chata 1475 m)  Rainer-kunyhó (Rainerova chata) 
Tarpataki-vízesések (Vodopády Studeného potoka)  Tarajka (Hrebienok 1284 m.)  Ótátrafüred (Stary
Smokovec)

Távolság kb.: 12.5 km.

Szint: +865m. -865m.

Az Ótátrafüred (Stary Smokovec) –Tarajka (Hrebienok) közötti szakaszt siklóval tesszük meg. Ha valami
okból kifolyólag nem tudunk a siklóval felmenni a Tarajkára, akkor a táv 2,2 km-rel, a szintemelkedés
+255 méterrel nő. Ha lefelé nem tudunk a siklóval lejönni, akkor a táv ismét 2,2 km-rel és a
szintemelkedés - 255 méterrel nő!
A siklóra a retúrjegy ára: 9 euro
Program: A Tarajkáról a piros jelzésű Felső turistaúton (Tatranská magistrála) észak felé indulunk. Jól
kiépített, széles, hullámzó úton jutunk el a Rainer-rét feletti elágazásig (1304 m). A Rainer-kunyhó
közelében átmegyünk a Nagy-Tar-patakon (Veľký Studený potok), majd egy éles kanyar után az Óriásvízesés (Obrovský vodopád, 1340 m) vashídján. A terep egyre nyitottabb, az út továbbra is éles
kanyarokat leírva visz egyre magasabbra, miközben szép kilátás nyílik a Poprádi-medence irányába.
Elmegyünk egy jobboldalt álló hatalmas szikla mellett, innen szép kilátás nyílik a Kis-Tarpataki-völgyre
(Malá Studená dolina), valamint annak felső katlanában a Téry-menedékházra (Téryho chata, 2015 m). A
Zamkovszky-menedékház (Zamkovského chata, 1475 m) előtt lévő útelágazásban a turistaút élesen
jobbra kanyarodik. (Megyünk tovább, majd visszafelé állunk meg a Zamkovszky menedékháznál.)
Hamarosan megérkezünk a Lomnici-kilátóhoz (Lomnická vyhliadka, 1525 m), ahonnan szép kilátás
nyílik a Nagy-Tarpataki-völgyre, valamint a Közép-gerincre (Prostredný hrebeň). A kilátó után a sziklás
ösvény balra kanyarodik, és a Lomnici-gerinc (Lomnický hrebeň) déli lejtőjén emelkedik felfelé. Két

meredek vályút keresztezve a Kő-pataki menedékház (Skalnatá chata, 1732 m) mellett érkezünk meg a
Kő-pataki-tóhoz (Skalnaté pleso, 1751 m). Pihenő és bámészkodás után indulunk visszafelé azon az úton,
amelyen jöttünk. Útközben betérünk a Zamkovszky menedékházba, majd a Rainer kunyhó érintésével
megyünk a Tarpataki vízesésekhez. Onnan, a Bilík menedékház (Bilíkova chata) mellett elhaladva
Hrebienokra megyünk, ott siklóra szállunk, és Ótátrafüredre (Stary Smokovec) ereszkedünk.

A kirándulás fontosabb tudnivalói:
Részvételi díj: 5500 Ft. /fő + 9 euro (a retúrjegy ára a siklóra)
Költőpénznek, és belépőre mindenki itthon váltson magának eurót!
1 Euro (EUR) = kb.: 334.00 Magyar Forint (HUF)
A szükséges felszerelés: kényelmes csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő), és ruházat,
valamint az időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát), és hátizsák vagy válltáska!
Étkezés: egyénileg (Amit hozol, azt eszel!)
Szlovákiában tartózkodáshoz személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges.
Mindenkinek javasoljuk kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes.
A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető!
Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj
befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál (1300-as mellék) a részvételi díj
befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül,
vagy személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239 számla számra befizetni.
A teljes részvételi díj befizetése az utas listára való felkerülés feltétele!
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a
tormalaszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni.
Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig tudunk
jelentkezést elfogadni! Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett másik embert, akkor
természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés van, és fel
tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked. Ha nincs a helyedre senki, akkor a
befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.

A ki rá ndu lá son minden ki a saját felelő sség ére vesz részt!
Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők!
A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, tekintettel az időjárási, vagy más
előre ki nem számítható tényezőkre, vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve!

A júliusi kiránduláson készült fotók a lenti
linken:
https://photos.app.goo.gl/csKgqQRkQf2388ww7

Nagykálló, 2018. július 17.

Torma László túraszervező

Bodnár györgy túravezető

