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SŁOWACJA – SOLISKO
WYSOKIE TATRY, SZCZYRSBKIE JEZIORO
W programie: Wyjazd kolejką krzesełkową na Solisko (1840 m n.p.m.), piesze zejście do Szczyrbskiego Jeziora (ok. 2
godzin), spacer nad Szczyrbskim Jeziorem, czas wolny około 1 godziny .
Schronisko pod Soliskiem to najmłodsze schronisko wysokogórskie w
Wysokich Tatrach, które znajduje się na południowym zboczu Przedniego
Soliska na wysokości 1840 m n.p.m. Zostało ono zbudowane wspólnie z
kolejką linową, która prowadzi ze Szczyrbskiego Jeziora na Solisko, i znajduje
się w pobliżu górnej stacji kolejki.
Schronisko zostało oddane do użytku w roku 1944, było dalej rozbudowywane
aż do roku 1946. Zostało wzniesione jako miejsce schronienia dla narciarzy
przed złą pogodą. Oferowało wyżywienie i zakwaterowanie we wspólnych
pomieszczeniach. Pierwszym kierownikiem schroniska był Franciszek Bujak.
W latach 60-tych postanowiono, ze względu na zły stan techniczny, schronisko
zburzyć. W tej krytycznej sytuacji pospieszyli z pomocą taternicy, którzy
dokonali rekonstrukcji schroniska i frekwencja w obiekcie znowu wzrosła.
Kosztem noclegowni została powiększona jadalnia. Na miejscu starego
schroniska w roku 2003 zbudowano nowe. Kierownikiem schroniska jest
obecnie Milan Štefánik.
Szczyrbskie Pleso miejscowość u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji.
Położone na południowym brzegu jeziora o nazwie Szczyrbskie Jezioro i
otoczone lasem świerkowym, zniszczonym jednak bardzo przez huraganowy
wiatr w 2004. Ośrodek turystyczny i sportów zimowych (duża skocznia
narciarska – nieczynna K120 oraz normalna K90), na których w 1970 roku
rozgrywano Mistrzostwa Świata w Skokach Narciarskich. Osada jest położona
na wysokości 1315-1385 m n.p.m.
Jezioro znajduje się na wysokości 1346 m n.p.m. na tzw. Szczyrbskim Tarasie.
Nad jezioro z północy opada grań Soliska, kulminująca w Wielkim Solisku
(2412 m) i oddzielająca od siebie Dolinę Furkotną i Dolinę Młynicką. Od strony
południowej jezioro jest zamknięte wałem morenowym o wysokości sięgającej
20 m.Nad brzegiem jeziora znajdują się liczne zabudowania hotelowe i
.
sanatoryjne. Nad południową zatoką otwarto w 2008 r. przystań łódek

Czas trwania ok. 9,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

