
      
Barangolás hegyen-völgyön 

a Magas-Tátrában 
a PASA vezetett, családos nyílt túrája 

2017. szeptember 22-24-ig 

Fehérvíz parkolóból a Késmárki-Zöld-tó mellett a Fehér-tavi-csúcsra 

 
Program: 

Szeptember 22. péntek: délután indulás autóbusszal a Poprád mellett lévő szállásra 

Szeptember 23. szombat: túra  

Szeptember 24. vasárnap: délelőtt megnézzük Szepesszombat nevezetességeit,a reneszánsz-barokk főteret, a Szent 

György templomot, ahol a Szepesség egyik leggazdagabb gótikus szárnyasoltár-gyűjteményét őrzik, majd  indulás haza. 

 
Az utazáshoz érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges! 
 

A túra útvonala: Fehérvíz parkoló (Biela voda) – Zsázsa-forrás (Šalviový prameň, 1200 m) - Késmárki-Fehér-víz 

(Kežmarská Biela voda) – Zöld-tavi-völgy (Dolina Zeleného plesa) - Zöld-tó (Zelené pleso, 1545 m) Zöld-tavi menedékház 

(Chata pri Zelenom plese) – Vörös-tavi-völgy (Červená dolina) – Vörös-tó (Červené pleso, 1811 m) - Kék-tó (Belasé pleso, 

1865 m) - Karó-tavi-átjáró (Kolový priechod, 2118 m) – Fehér-tavi-csúcs (Jahnaci stít 2230m 2 ó 15 p) –majd 

vissza, Zöld-tavi menedékház - Zsázsa-forrás - Fehérvíz autóparkoló. 

 

Indulási hely: Fehérvíz autóparkoló (Biela voda, 925 m)  

Autóbusz visz a kiindulási pontba, majd este vissza a szállásra. 

Rövid túra: érkezési hely és legmagasabb pont: Zöld-tó (Zelené pleso, 1545 m) partján álló Zöld-tavi menedékház 

A túra a Zöld tóig: kb.3 óra, vissza kb.3 óra + pihenők, játék. Választható a Vörös- tóig ill. az átjáróig való mászás.  

Különösebben nem nehéz az út, de a szintkülönbség jelentős. 

Túravezető: Borosnyay Katalin 

Hosszú túra: érkezési hely és legmagasabb pont: Fehér- tavi-csúcs (Jahňací štít, 2229 m ) 

a túra a csúcsig kb. 5 óra, vissza kb. 4,5 óra + pihenők. A Karó-tavi-átjáróban láncok segítik a fel- és lejutást, utána 

sziklás, mászós terepviszonyok a csúcsig. 

 Nehéz túra! Felnőttek és min.7- 8. osztályos gyerek nevezhet. 
Túravezető: Wehner Géza 

Táv: kb. 20 km 

Költségek:  

Utazás: autóbusszal, kb. 7000-8000,-Ft/fő/oda-vissza (résztvevők számától függően) 

Szállás: 2 éjszaka/24 euro/fő (panzió jellegű szállás) 

Étkezés: a családok egyénileg oldják meg. (A panzióban, ill. a menedékházban meleg étel kapható.) 

Biztosítás egyénileg múzeumi belépő 

 

 

Előzetes jelentkezés szükséges a szállás és az autóbusz lefoglalása miatt. 

Nevezési szeptember 10-ig az titkárságon leadott 10.000,- Ft előleggel. 

 A borítékon legyen név, elérhetőség és a választott túra hossza! 

 

A túra szervezője: Borosnyay Katalin  borosnyaykati@gmail.com   

mailto:borosnyaykati@gmail.com

