
 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH      
w TARNOWIE 

 

33-100 Tarnów, ul. Południowa 10 tel. (0-14) 696-54-54, 696-54-55 

 

 
XII Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych 

Słowacja 2019 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza  

na pieszą wędrówkę w dniach  12 - 13 października 2019 r. 

 
Wyjazd dnia 12 października (sobota) o godz. 600 z parkingu przy markecie Kaufland w Tarnowie 

(obok siedziby OIPiP ul. Południowa 10, zbiórka uczestników godz. 5.45) 

W programie: 

Dzień 1 sobota: wyjazd w godzinach rannych.  
Przejazd w kierunku  Szczyrbskiego Jeziora.  
Przejście piesze do schroniska przy Popradskim Jeziorze około 4 km, 1:30 godz, przewyższenie 274 m. 
Po odpoczynku, spacer wokół jeziora na Symboliczny Cmentarz Ludzi Gór, leżący na stokach 
Osterwy/spoczywają na nim sławy światowego i polskiego himalaizmu/.  Przejście do Szczyrbskiego 
Jeziora, około 5 km, 1:30 godz. Spacer wokół Szczyrbskiego Jeziora pod skocznię. Dla chętnych wyjazd 
kolejką na Solisko na wys. 1814 m n.p.m . 
Przejazd do Vrbova. Regeneracja w siarkowych basenach termalnych . 
Przejazd na miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

Dzień 2 niedziela:  śniadanie, wykwaterowanie. 
Przejazd do Starego Smokowca. Przejście piesze: Stary Smokowiec -  Hrebienok 2.2 km około 1 godz. 
/Można wyjechać kolejką szynowo-terenową / Po odpoczynku zejście do wodospadów Zimnej Wody, a 
następnie podejście do schroniska Chata Zamkowskiego 3,5 km 2 godz. przewyższenie 300m. Zejście do 
Smokowca  5 km 1.5 – 2 godz. Łączny czas wędrówki pieszej 4,5-5 godz.  Wyjazd w drogę powrotną. 
Obiad na trasie. Powrót do Tarnowa w godzinach wieczornych. 
 
Koszt uczestnictwa obejmujący: przejazd, zakwaterowanie, 1 x obiadokolacja, 1 x śniadanie,  1 x obiad, 

przewodnika, ubezpieczenie nnw. 

• 250,00 zł dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w OIPiP w Tarnowie 

• 350,00 zł dla pozostałych osób 

Cena nie zawiera biletów wstępu : dla chętnych kolejka na Solisko –ok. 15 euro, baseny termalne – ok. 
8 euro   ( 2,5 godz. ), kolejka szynowa na Hrebieniok – ok. 10 euro.  

Ilość miejsc ograniczona. 

 Zgłoszenia wraz z wpłatą całości kwoty przyjmowane są w biurze OIPiP w Tarnowie  

ul. Południowa 10 od pon. –  pt. w godzinach 11.00 – 16.00 do dnia 27.09.2018 r.  

Płatność należy dokonać w terminie do 3 dni od rezerwacji miejsca (brak wpłaty spowoduje 

skreślenie z listy). 

Serdecznie zapraszamy! 


