
Bardzo prosimy wszystkich chętnych na wyjazd do Słowackiego Raju o zapoznanie się z 

planem trasy i dopasowanie do niej swoich możliwości fizycznych i technicznych. Mamy 

na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników, dlatego też apelujemy do 

wszystkich by z zastanowieniem i rozwagą przeanalizowali poniższy opis zanim podejmą 

decyzję. 

Słowacki Raj 

Parking Podlesok (Hrabusice) – Sucha Bela – Klastorisko - Podlesok 

Koordynator wyjazdu: Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

Wyjazd: 24 sierpnia 2019, godz. 5:00, powrót ok godz. 23:00 

Koszt ok. 55-60 zł 

Czas przejścia: 6 godz. 

Długość trasy – 14 km.  

Proszę zaopatrzyć się w odpowiednią walutę obowiązującą na Słowacji, bilet 

wstępu do Parku kosztuje 1,5 euro - płacimy we własnym zakresie  

Należy zabrać z sobą ważny dowód osobisty lub paszport, osoby niepełnoletnie 

mogą uczestniczyć w wyjeździe jedynie z rodzicem/opiekunem, również muszą 

posiadać takowy dokument. 

Utrudnienia: miejsca z ekspozycją, miejsca ubezpieczone łańcuchami, metalowe i 

drewniane kładki oraz podesty, wysokie drabiny, wędrówka często w mokrym terenie 

korytem strumienia, w sezonie czasy przejścia, z uwagi na kolejki do drabinek, mogą 

znacznie się wydłużyć, kamienie i stupaczki na szlaku bywają śliskie, zachowajmy 

szczególną ostrożność, gdyż łatwo o kontuzję. 

 

 

Z parkingu trzeba przejść asfaltową drogą przez mostek i na małym rondzie skręcić w prawo. 

Zaraz za rondem jest informacja turystyczna, camping Podlesok, a w sezonie działa sklep 

spożywczy oraz restauracja. Tutaj też startują zielone szlakówki. Wzdłuż ogrodzenia z 

campingiem podąża niewielka asfaltowa alejka, natomiast szlak ucieka skosem w lewo i 

zagłębia się w gęstwinie. Co ważne, podobnie jak większość tutejszych szlaków jest to szlak 

jednokierunkowy. 

W samej dolinie często spaceruje się środkiem potoku, dlatego pamiętajcie o dobrych butach. 

W bardziej newralgicznych miejscach z pomocą przychodzą drabinki oraz kładki. Są chwile, 

gdy ściany wąwozu niesamowicie mocno się zwężają się, co czyni ogromne wrażenie. Do 

Misowego Wodospadu dotrzecie po godzinie marszu. Wodospad jest też najwyższym 

wodospadem, jaki spotkacie w Suchej Beli, a jego wysokość sięga na 29,5 m. A teraz 

szykujcie się, bo to tutaj znajduje się najbardziej widowiskowe przejście w całej dolinie. 

Turyści najpierw wspinają się do góry po lewej stronie wodospadu, a system drabinek, 

wyprowadza w nieznane. Przemykając pomiędzy drabinkami napotkacie pierwsze metalowe 

półki, tak zwane stúpačky, które są charakterystyczne dla Słowackiego Raju. Trasa została w 

tym miejscu fantazyjnie poprowadzona, a gdyby nie stupacki i drabinki, nie było by szans na 

pokonanie wąwozu. Ale to nie jedyny wodospad, jaki tutaj spotkacie, ponieważ 15 minut po 



pierwszej kaskadzie, czeka na Was nieco krótsza drabinka i piękny Wodospad Okienkowy. 
Woda spływa tutaj z wysokości „raptem” 12,5 metra, wspinacie się po jego lewej stronie a na 
końcu drabinki czeka krótki łańcuch. Nie jest trudno, trzeba w zasadzie tylko przetrawersować 
niedługi odcinek w prawo i przejść przez skalne okienko (!) i pognać dalej. Ostatnim 
wodospadem na trasie będzie Wodospad Korytowy, spływający trzema kaskadami z wysokości 
ok. 10 m. Wąwóz jeszcze raz się mocno zwęża, jednak to już będzie koniec atrakcji. Na trasie 
pojawi się jeszcze niespecjalnie imponujący Boczny Wodospad (8 m wysokości). Od 
Korytowego do jego końca czeka Was mniej niż godzina, natomiast przejście całego wąwozu 
powinno zająć nieco ponad 2 godziny. Trzeba pamiętać, że do trasy trzeba jeszcze doliczyć czas 
na powrót.  
Jeśli uznacie, że wystarczy Wam atrakcji na dziś, wówczas do samochodu wrócicie kombinacją 
szlaków żółty + czerwony w mniej więcej 1,5 h. Jednak zachęcamy do rozwinięcia powrotnej 
trasy o Klasztorisko i o powrót do punktu wyjścia uroczym przełomem Hornadu żółtym 
szlakiem, wówczas i tak zobaczycie większość ciekawych miejsc, a trasa zajmie Wam już 
raptem 5h. Jest jeszcze opcja pośrednia, czyli dojście do rzeki czerwonym szlakiem, wtedy 
całość wycieczki zajmie Wam 6h.  
 

 

  



 


