
Poprádi-tó, Csorba-tó, Solisko (2020.03.14.)
„A” program: Csorba-tó séta – Solisko-menedékház lanovkával
„B” program: Poprádi-tó – Csorba-tó túra
„C” program: Poprádi-tó – Csorba-tó + Solisko-menedékház túra

„A” PROGRAM:

Első megállónk a Poprádi-tavi parkoló, ahol fájó búcsút veszünk a „B” és „C” program résztvevőitől,
hogy majd délután újra találkozván könnyekig meghatódva mesélhessük egymásnak élményeinket. A
busz ez után a Csorba-tóhoz visz bennünket és ott is marad a késő délutáni indulásig.

A  tóhoz  érve  mindenki  eldöntheti,  hogy  csak  egy  rövid  séta  keretében  szívja  magába  a
lélegzetelállító környezet szépségét, vagy körül is sétálja a tavat (kb. 2,5km). Esetleg mások példáját
követve  átsétál,  jobban  mondva  csúszkál  a  tó  jegén.  A  környéken  több  kávézó  és  étterem  is
található, így igény esetén a gasztronómia is teret kaphat programunkban. A parkolónál különféle
árusok kínálják portékáikat, tehát a hűtőmágnes gyűjtőknek sem kell ereklye nélkül hazatérniük.

Aki  kicsit  több  izgalomra  vágyik,  vagy  egyszerűen  csak  gyönyörű  hegyi  környezetben  szeretne
elfogyasztani  valami  helyi  finomságot,  annak ülőszékes  felvonóval lehetősége lesz  fellibegni a
Solisko-menedékházhoz, ahonnan jó idő esetén káprázatos panoráma tárul a szemük elé. 
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„B” PROGRAM:

A  parkolóból  (1250m)  egy  hóval  borított  műúton  jutunk  fel  egészen  a  Menguszfalvi-völgy  alján
található  Poprádi-tóhoz (1510m).  Utunk során a környező havas fenyvesek és hegyek látványa
leírhatatlanul káprázatos. A Magas-Tátra ötödik legnagyobb tavának partján egy hegyi szálló étterme
és egy modern menedékház várja a friss téli levegőn megtett túrától elfáradt turistákat egy jóleső
forral  borral,  meleg  levessel,  vagy  bármilyen  más,  helyben  készült  finomsággal.  Itt  tervezzük
elfogyasztani  hozott  vagy  vásárolt  ebédünket.  Mivel  ez  az  út  télen  zsákutca  a  téli  zárlat  miatt
visszafelé indulunk. Elhagyva a piros jelzésű Csorba-tóhoz vezető utat - ami télen lavinaveszély miatt
le van zárva - a téli úton kezdjük meg ereszkedésünket. Eleinte egy kis emelkedőn fenyőfák alatt
bujkálva,  komisz  kölykök  módjára  a  fáról  a  havat  egymás  nyakába  rázva  haladunk,  majd  egy
nagyobb  emelkedőt  követő  hosszabb  sík  terep  után  elkezdjük  ereszkedésünk  a  vihar  által
megtépázott fenyvesek mentén a Csorba-tóhoz (1350m).  Mi is teszünk még egy kiadós sétát a tó
mentén, majd a buszunknál találkozunk a másik csoporttal.

A túra hossza: 12km, szint fel: 400m, le: 300m
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„C” PROGRAM:

A „C” túra első szakasza megegyezik a „B” túrával, talány annyi különbséggel, hogy kicsit „hajtósabb”
a  tempó,  hogy  legyen  idő  a  Solisko-menedékházhoz  való  feljutásra  is.  Szóval  a  „B”  túráról  a
Csorba-tóhoz érve folytatódik a menetelés. A Szoliszkó-menedékház felé vezető kék jelzésű turistaút
a tó északi oldalán ágazik el jobbra a tavat megkerülő sétaútról. Az egykori sífelvonó nyomvonalán
meredeken  emelkedő  út  rövid  szakaszon  erdőben,  majd  a  szél  által  kidöntött,  vagy  a  szú  által
elpusztított erdőmaradványokon át vezet. A törpefenyők alsó határa közelében érjük el a síközpont
felső részét, majd egy kicsit kellemesebb emelkedő után enyhén jobbra tartva elérjük a jobb oldalon
található  széles  sípályát.  Utunk további  része a sípálya szélén,  jól  kiépített  lépcsőkön vezet  fel,
egészen a Szoliszkó-gerinc  alsó  részén található Szoliszkó-menedékházig  (Chata  pod Soliskom,
1840 m). Lefelé két lehetőség közül lehet választani. Aki nem bír fölösleges energiáival, az a felfelé
megismert úton gyalogosan, majd a tó mellett végigsétálva  juthat el buszunkig. A megfáradtabb, -
vagy csak némi izgalomra vágyó – túratársaink pedig az ülőszékes felvonóval juthatnak vissza az
alsó állomásra, ahonnan egy nem túl hosszú sétával érhetik el buszunkat.

A túra hossza: 15km, szint fel: 900m, le: 300m (Annak aki lanovkával jön le, utolsó 16h-kor indul)
A túra hossza: 18km, szint fel: 900m, le: 800m (Annak aki gyalog jön le)

A TÚRÁKON MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!

A MEGFELELŐ UTASBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ!
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