Téli Tátrajáró III.
Húsvét a Tátrában!
Pénteken 9 órakor indulunk az Ady utcai parkolóból. Útközben csak technikai pihenőket
tartunk, hogy minél előbb a HEGY-hez érjünk.
Tátralomnicon csomagjainkat a buszban hagyva lanovkára szállunk, hogy a Kőpataki-tó
(1751 m) festői katlanában ebédelhessünk.
Innen a klasszikusnak számító Magisztrálén ereszkedünk (a Zamkovszki menedékház és a
Tarajka érintésével!) Tátrafüredre, ahol visszakapjuk autóbuszunkat, csomagjainkat és szállást
is találunk. Ez a már ismert Szlavkovszka Panzió lesz. Megérdemelt vacsora és a szokásos
tervkészítés zárja napunkat.
Szombaton korán kelünk, hogy a jó időt kihasználva minél előbb a Hegyen legyünk.
Gyalogtúránkat a Tarajkán kezdjük, hogy ezúttal Hosszú-tavi menedékházat (1920 m) célozzuk
meg. Így a tél végén igazán kihívásnak tűnik! Ha sikerül feljutnunk, még jobban esik az esti
pihentető ücsörgés panziónk bárjában.
Vasárnapra igazi csemegét ígérünk! Zakopane a Magas-Tátra igazi gyöngyszeme. Aki már járt
itt, annak nem kell magyarázni, akinek ez lesz az első, bizton bele fog szeretni. E mindig
mozgalmas és nagyon élő gorál település most még inkább megtelik élettel, emberekkel.
Húsvétkor – a Keresztény világ legnagyobb ünnepén – zarándokok ezrei keresik fel a II. János
Pál pápának is kedvencének számító kisvárost. Én nagyon szeretem. A Gubalovka pedig igazi
visszaváró! Biztos, hogy csak vacsorára érünk haza.
Hétfőn a már megszokott levezető, nosztalgiázó délelőttünk következik a Csorba-tónál.
Választhatjuk a Húsvét hétfői forgatagot számos gasztronómiai ínyencséggel, vagy a
menőkésebbek a Mellső-sóhegy (2302 m) megmászásával zárhatják a hétvégét. Ebéd után
indulunk haza.
Ajánlott felszerelés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

megfelelő beázás mentes bakancs
célszerű jó minőségű téli túra zokni (nedvesen is melegít), kamásli
túra vagy sí nadrág
kettő sapka, kettő kesztyű
réteges téli ruházat (aláöltöző vagy cserepóló, vékony pulóver, polár vagy softshell
felső, szélálló kabát
fej vagy kézi elemlámpa
termosz teának
hátizsák
túrabot (nem feltétlenül szükséges, de sokat segít).
Azt gondolom - legutóbbi túránk tapasztalata alapján is -, hogy jó szolgálatot tesz a
hágóvas (tudok kölcsönözni!), vagy egy pár egyszerűbb jégjáró (Macskova).
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