FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Tatra gebergte (Pools = Tatry)
Land: Polen
Traject: Het westelijk gedeelte van de Hoge
Tatra. Omwille van de weersomstandigheden
werden de hoogste gebieden (vooral gelegen
in Slowakije) gemeden.
Route: zelf uitgestippeld met start een
aankomst te Kransjka Gora
Aantal wandeldagen: 5
Reisperiode en condities: Van 29/10/2006 tot 5/11/2006. (Rond deze periode is de winter
daar in z’n begin stadium)
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):

Dag 1 Zakopane - Schronisko Murowaniec
Wandelingen 205 (2km, 30m, +125m) 207A (5,5km, 2u10m, +475m)
Hier komt men aan de hut. Aangezien de volgende hut vrij ver ligt, boeken we hier onze
kamer en besluiten we nog een leuke namiddagwandeling te maken. (De geplande hut
Schronisko Pieciu Stawów die in de richting van Slowakije ligt wordt door de huttenwird voor
ons afgeraden vanwege de verijzelde toestand en zeer steile afdaling.)
Wandelingen 207B 514 208 908, waar we telkens een stukje van deden. Een dikke 2u
(2,5u?) gewandeld met een steile klim aan het meer. Wel een mooi tochtje met mooie
uitzichten.
Dag 2 Schronisko Murowaniec – Giewont – Schronisko Kondratowa
Wandelingen 812A 007 805 206 (Beschrijving: zie topo)
Een zeer mooi stukje graatwandeling: linkse voet staat in Slowakije, je rechter in Polen. (Het
stukje naar de Top Giewont is supplementair.)
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Dag 3 Schronisko Kondratowa- Schronisko Ornak
Wandelingen 508 007 004 505 (802) (Beschrijving: zie topo)
Een serieuze klim om te beginnen, maar dan wederom een mooie verderzetting van de
graatwandeling. Wij hadden op dat moment veel mist en koude wind boven, zodat we die
dag niet konden genieten van het uitzicht.
Dag 4 Schronisko Ornak - Schronisko Chocholowskie
Wandelingen 802 500A (500B) (Beschrijving: zie topo)
Een kort stuk tot aan de Chocholowskie hut, zodat we er ’s middags al arriveerden, en in de
namiddag in de Chocholowska vallei verkend hebben.
Dag 5 Schronisko Chocholowskie- Zakopane
Wandelingen 500A 901A 901B 008 (Beschrijving: zie topo)
Terugtocht naar Zakopane

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Heen en terug
Vliegtuigmaatschappij: Skyeurope (www.skyeurope.com ) (update: deze mij. vliegt niet meer
aan voordelige tarieven)
Vlucht 677 Brussels – Krakow (15:55u

18:00u)

Vlucht 676 Krakow – Brussels (13:15u

15:25u)

Ter plaatse
Openbaar vervoer:
Bij het buitenkomen van de luchthaven van Krakow gaat men naar rechts en gaat dan een
300m verder tot aan een kleine treinhalte. Het treintje brengt je naar het hoofdstation van
Krakow. Vlak aan het treinstation is ook een groot busstation. In dat busstation kan men op
een groot bord zien op welk tijdstip de bussen vertrekken. Aangezien er veel verbindingen
zijn naar Zakopane, is het zeker dat je hier niet veel tijd zal verliezen om verder te gaan. De
busrit Krakow – Zakopane duurt ongeveer 2 uur.

Betaalmiddelen
In 2006 was het nog in Poolse zloty te doen. Geld kan je best afhalen op de luchthaven met
je bankkaart. Wij gebruikten hier onze Visa kaart voor. Wisselkoers (1 EUR = 3.8742 PLN / 1
PLN = 0.2581 EUR)
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Budget
Vlucht: Wij betaalden die (vakantie)periode zo’n € 125 per man (alle onkosten inclusief). Als
je een andere periode kiest, en een promotie van de vliegtuigmaatschappij afwacht, zal dit
zeker nog een pak goedkoper zijn.
Totaal uitgegeven, alles inclusief (ook de vlucht meegerekend): € 306

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Wandeltopo
The High Tatras – Solvakia and Poland : Schitterende wandeltopo die elke wandeling
duidelijk beschrijft (traject, hoogteverschillen, duurtijd heen en terug, accommodaties, …).
Bovendien voorzien van wat achtergrondinformatie over het gebied. Aanwezig in de
Bergstijgers-bibliotheek.
http://www.cicerone.co.uk/product/detail.cfm/book/482/title/the-high-tatras
Kaarten
• Vysoke Tatry (The High Tatras) - 1:50,000
• High Tatras - Vysoke Tatry 1:25,000
• Zapadne Tatry - Podbanske – Zverovka 1:25,000
Allen aanwezig in de Bergstijgers-bibliotheek.

Overnachting + nuttige links
Zeer belangrijk: neem zeker je lidkaart mee van de Natuurvrienden, want in zeer veel hutten
krijg je hiermee een korting (dikwijls 20%). Wij hadden nergens op voorhand gereserveerd
gezien de rustige periode. Prijs is ongeveer overal hetzelfde: ongeveer €6 pp in de hutten of
natuurvriendenhuis. Meestal geen openbare keuken (tenzij anders vermeld, wel kan je
desnoods met je vuurtje buiten koken zoals wij gedaan hebben aan de Schronisko
Kondratowa). Schronisko = hut. In alle hutten kon je eten en drinken krijgen. Maar de
openingstijden van de bar waren zeer beperkt: dikwijls sloot men de bar om 20u, jawel!
Zakopane: Dom Turysty PTTK
34-500 Zakopane, ul. Zaruskiego 5, skrytka pocztowa 99 (Tel +48 18 206 32 81 Fax +48 18
206 32 81 email: domturysty@z-ne.pl)
Een groot natuurvriendenhuis (PTTK = Polish Tourist Country – Lovers’ Society) dat beweert
het grootste houten dak te hebben van Europa! Korting indien men een geldige lidkaart van
de natuurvrienden kan laten zien. Prijs: € 37,5 voor een overnachting voor 7 personen. Hier
hebben wij de eerste en de voorlaatste nacht geslapen.
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Te bereiken: als de bus in Zakopane stopt, moet je de rijrichting van de bus verder volgen
voor een 10 minuten(altijd rechtdoor). Vervolgens kom je aan de “hoofdstraat” /
winkelstraat. Deze oversteken en dan is het na 100m op de rechterkant. Meer info :
www.domturysty.z-ne.pl
Schronisko Murowaniec (1500m)
Dorm voor 116 personen. Tel +48 18 201 2633 email: murowaniec@poczta.fm. Mooi
gebouw, gezellig. Geen openbare keuken, maar wel een ruim assortiment aan gerechten.
Schronisko Kondratowa (1333m)
Dorm voor 20 personen. Tel +48 18 201 5214 of 9114. Klein gebouw, dus op tijd komen of in
topseizoen reserveren. Aandringen op NV korting!
Schronisko Ornak (1108m)
Dorm voor 80 personen (kamers 2-14 pers.) Tel +48 18 207 0520 email: ornak@tatrynet.pl
(web: www.ornak.tatry.net.pl ). Middelgroot gebouw. Douches pas laat open.
Schronisko Chocholowskie (1148m)
Dorm voor 121 personen. Tel +48 18 207 0510 (web: www.chocholowska.zakopane.pl ).
Grote maar zeer ongezellige hut. Hier is wel een kookplaats waar je zelf ongestoord kan
kokkerellen. Op weg naar hier zie je ook een hutje waar paus Johannes Paulus II nog
verbleven heeft.
Krakow: Hostel Rynek 7
31-042 Krakow,Rynek Glówny 7 (Tel +48 12 4311698 email: hostel@hostelrynek7.pl )
Te bereiken: als je uit het station komt het grote plein oversteken, de brede trap nemen naar
beneden, en aan de overkant terug naar boven komen (aan monument). Hier zie je een park
met een tourist info kiosk. Hier kan men de hostel laten boeken, of als deze volzit zoekt men
wel een andere. Deze hostel is echt een aanrader gezien de centrale en zeer mooie ligging
op het centrale plein. Meer info : www.hostelrynek7.pl

Ervaren terrein- en weerscondities
Voor ons werd het een 5-daagse huttentocht, waarbij we ons lieten leiden door de
weersomstandigheden. 2 dagen zeer mooi, 3de dag ijzige & hevige wind + boven dikke mist,
4de en 5de dag hevige sneeuw. Boven was alles bedekt door sneeuw en alles verijsd.
Voorzichtig afdalen dus, of je ging tegen de korst. Door de hevige sneeuw was ook het stadje
Zakopane (850m) bedekt door een sneeuwlaag.
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Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
In het Tatra gebergte zijn alle paden zeer goed gemarkeerd dmv verschillende kleuren. Op
kruispunten worden ook richttijden aangegeven tot het volgende markant punt. Op de
stafkaarten zijn deze wandelpaden in dezelfde kleur aangeduid, zodoende is oriëntatie daar
echt een makkie. Als je dit combineert met de info uit de wandeltopo dan weet je zeer goed
waaraan je je kunt verwachten. De topo hanteert ook een duidelijke nummering, zodat je
direct de juiste beschrijving terugvindt.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/vNQS8NrmBCoTrcsW8
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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