Канікули в Високих Татрах
День перший - Приїзд
Поселення, знайомство з групою і регіоном.
Привітальна барбекю-вечірка.
День другий - Пішохідна екскурсія на г.Гребенок
Невеликий піший перехід на г.Гребенок (1285 м н.р.м.) - прогуляємося до водоспадів Студеного
потоку і високогірним хатам по одній з найдовших санних трас Європи. Влаштуємо пікнік разом з
приголомшливою панорамою або пообідаємо в старовинній гірській хатині Білікова хата.
День третій - Білянська печера, музей TANAP
Насолоджуємося екскурсією на словацькій мові по пішохідній, обладнаної, освітленій Білянської
печері. У ній можна побачити все, що є в печерах світової популярності: величезні зали,
сталактити, пагоди, озера, водоспади. В кінці екскурсії - музично-акустична пауза біля підземного
озера з синхронізованим включенням підсвічування.
Вивчаємо секрети Татранского національного парку в музеї в сел. Татранська Ломніца.
Покатаємося з вітерцем по гірській бобслейній дорозі (за бажанням).
День четвертий - Трекінг по заповідному гірському парку “Словацький Рай”
Національний Парк “Словацький Рай” - унікальний в Європі, заради якого приїжджають туристи з
усього світу. Проходимо по маршруту Суха Бела - одному з найбільш захоплюючих і барвистих, з
величезним різноманіттям ландшафту. Він прокладений по вузькому глибокій ущелині, внизу
якого проходить гірський струмок. За кожним поворотом або висотою нас чекає нова пригода,
захоплюючий атракціон з сходів, сходинок і водоспадів.
День п'ятий - Перехід до гірських озер
Їдемо на Татранській електричці, яка сама по собі є пам'яткою Татр і проходить в дуже
мальовничих місцях між лісів, скель і гірських ущелин. Пішохідний перехід до високогірного
озера Попрадске Плесо (1494 м н.р.м.). Йдемо по гірській лісовій дорозі, милуємося гірськими
річками, столітніми смереками, приблизно через годину приходимо до неймовірно красивого
смарагдового гірського озера в оточенні скель. Біля нього 40-60 хв перерва - прогулянки навколо
озера, відпочинок і пікнік на терасі ресторану та інше. Відновивши сили, переходимо по
знаменитій Татранскій магістралі (кам'яна стежка, що проходить поясом через всі Татри) до
Штрбське плесо (1346 м н.р.м.) - одного з найбільших високогірних озер. На завершення - вільний
час для неспішних прогулянок навколо озера, відвідування сувенірних крамниць, фудкорту,
спортивного ареалу.
День шостий - м.Попрад, Аквапарк
Оглядова прогулянка по м.Попрад, що є головними вхідними воротами в Високі Татри.
Ознайомлення з історією регіону в одному з найстаріших музеїв Словаччини - Подтатранском
музеї (словацькою мовою). Розслабляємося в аквапарку Аквасіті в 13 басейнах з температурою
води від 30 ° C до 38 ° C і безліччю водних атракціонів.
День сьомий - Від'їзд

