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Kolekcja medali pamiątkowych udostępniana jest przez GW COIN. Regulamin oraz informacje na temat kolekcji znajdują się na stronie www.zlotapolska.pl . Niniejszy
folder nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)" „Znajdujący się w niniejszym wydawnictwie znak POLSKA
jest wyrazem uznania jakości prezentowanych produktów, usług i informacji oraz wkładu w proces promocji Polski jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Chroniony
prawem znak pozostaje w wyłącznym administrowaniu Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), posiadającej do niego wszelkie prawa autorskie i pokrewne. Używanie
znaku bez zgody POT pociąga za sobą odpowiedzialność karną przewidzianą stosownymi przepisami. Więcej informacji: www.pot.gov.pl”.
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Schronisko PTTK
„Roztoka” im. Wincentego Pola

Zakopane, tel. (18) 207 76 09
www.schroniskomorskieoko.pl

34-500 Zakopane,skr. poczt 197, tel. (18) 201 91 14

Domki tPensjonattRestauracja
www.javorina.pl

Schronisko turystyczne położone na Polanie Kondratowej w
Tatrach Zachodnich, u stóp masywu Giewontu. Znajduje się na
wysokości 1333 m n.p.m., na terenie byłej Hali Kondratowej. Jest
to najmniejsze schronisko polskich Tatr (600 m3), dysponujące
20 miejscami w pokojach 6- i 8-osobowych. Traktowane jest jako
przystanek na wypoczynek, albo posiłek podczas wycieczek w
tych okolicach. Zimą są tu doskonałe warunki narciarskie.
Medale do nabycia wewnątrz budynku!

3 Schronisko PTTK na Hali Kondratowej

"...Roztoka stała się najważniejsza bazą polskiego taternictwa.
(...) Tylko sczerniałe deski ścian jadalni, jeszcze dzisiaj chciałyby
pewnie przemówić głosami zdobywców, bo w nich jak na taśmie
magnetofonowej wszystko zostało zapisane." Schronisko to
znajduje się przy trasie prowdzącej do Morskiego Oka, szlakiem
uczęszczanym przez Karola Wojtyłę, późniejszego Papieża Jana
Pawła II. Medale do nabycia na jadalni przy bufecie!

Zakopane 1, 34-500 Zakopane
tel. (18) 207 74 42, www.schroniskoroztoka.com.pl

2 im. Wincentego Pola

Schronisko PTTK „Roztoka”

Morskie Oko to największe i najbardziej znane jezioro w Tatrach,
położone na wysokości 1410m n.p.m. Jego nazwa jest związana
ze starą legendą, mówiącą o podziemnym połączeniu go z
Adriatykiem. Na morenie zamykającej jezioro od północy stoi
słynne schronisko Morskie Oko.
Medale do nabycia przy wejściu do schroniska!
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Schronisko PTTK nad Morskim Okiem

tel. (18) 207 05 10, www.chocholowska.zakopane.pl

SchroniskoPTTKnaPolanieChochołowskiej

Dolina Strążyska - Tatry, 34-500 Zakopane

Herbaciarnia "Parzenica"

Małe Ciche 47, Wiktorówki, 34–531 Murzasichle,
tel. (18) 201 98 50, www.wiktorowki.dominikanie.pl

Zakopane, tel. (18) 201 45 10, www.pkl.pl

Zakopane, tel. (18) 201 48 30, www.pkl.pl

Gubałówka Kolej Linowo – Terenowa

Usytuowana w samym centrum Zakopanego, zaprasza wszystkich
narciarzy i snowboardzistów na sztucznie zaśnieżoną i oświetloną
trasę narciarską usytuowaną na Górnej Polanie. Gubałówkę warto
odwiedzić również dla wspaniałych widoków na Tatry i całe
Zakopane. Medale do nabycia na dolnej stacji przy kasach!
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Kasprowy Wierch (1987 mn.p.m.) przyciąga zimą i latem rzesze turystów,
dzięki wspaniałym widokom i łatwością dostępu nowoczesną koleją
linową do szczytów tatrzańskich. Świetnie przygotowane trasy narciarskie
oraz bliskość gór przyciągają tu również sporo miłośników białego
szaleństwa. Medale do nabycia na górnej stacji!
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Kasprowy Wierch - Kolej Linowa

W miejscu gdzie obecnie stoi drewniany kościół w 1861 roku
ukazała się Matka Boża. Miejsce to, często nawiedzane przez
kardynała Karola Wojtyłę, jest równie ukochane przez górali i
turystów górskich. Figurka Matki Bożej znajdująca się w tym
Sanktuarium w 1992 roku otrzymała korony papieskie. Medale
do nabycia w sklepiku z pamiątkami!
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Sanktuarium Matki Bożej
Jaworzynskiej, Królowej Tatr

Sanktuarium powstało jako votum dziękczynne wyrażające
wdzięczność za ocalenie Papieża po zamachu na jego życie z 13
maja 1981 roku. Jan Paweł II podczas jego konsekracji 7 czerwca
1997 roku wyznał, że to miejsce jest mu szczególnie bliskie i drogie,
ze względu na czczoną tu figurę Matki Boskiej Fatimskiej.
Medale do nabycia w sklepiku!

ul. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane,
tel. (18) 206 64 20, www.smbf.pl

7 na Krzeptówkach

Sanktuarium Matki Bozej Fatimskiej

Hotel Górski PTTK Kalatówki położony jest z dala od Zakopanego,
w Tatrzańskim Parku Narodowym na wysokości 1198 m n.p.m. tuż
przy szlaku wiodącym z Kuźnic na Giewont - w malowniczej dolinie
Bystrej. Zimą czynne są tu również wyciągi narciarskie. Znakomita
kuchnia, piękne położenie, duża baza noclegowa to atuty tego
miejsca. Medale do nabycia w schronisku!

34-500 Zakopane, P.O.Box 194 tel. (18) 206 36 44, www.kalatowki.pl

6 Hotel Górski PTTK Kalatówki

Dolina Strążyska jest ulubionym miejscem turystów wraz
z odległym ok. 10 min drogi wodospadem Siklawica. Na polanie
stoi prawdziwa góralska, kryta gontem drewniana chata, to „Herbaciarnia Parzenica”... a w tej chacie same cuda domowej, góralskiej
kuchni....no i tego grzańca pachnącego korzeniami....
Medale do nabycia w herbaciarni!
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Dolina Chochołowska to najdłuższa i największa dolina w polskich
Tatrach. Jest ostoją dzikich zwierząt, a wiosną masowo zakwitają
tu krokusy. Główny szlak turystyczny dnem doliny prowadzi do
położonego na skraju lasu Schroniska. Schrosniko posiada 121
miejsc noclegowych i słynie ze wspaniałych naleśników. Organizuje
wycieczki, konferencje, zielone szkoły i szkolenia.
Medale do nabycia w schronisku!

4
ul. Osiedle Nowe nr 20, 34–424 Szaflary
tel. (18) 200 15 00, www.termypodhalanskie.pll

Termy Podhalańskie

ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane
tel. (18) 202 58 15, www.aquapark.zakopane.pl

Aqua Park Zakopane

ul. Bronisława Czecha 11, 34-500 Zakopane
tel. (18) 201 22 74, www.zakopane.cos.pl

Tor Lodowy

Gubałówka, 169 A, 34-500 Zakopane , tel. (18) 206 36 30

Restauracja „Gubałówka“

Hala Gąsienicowa, 34-500 Zakopane
tel. (18) 201 26 33, www.murowaniec.e-tatry.pl

Schronisko PTTK „Murowaniec“

34-500 Zakopane 1, Skr. Poczt.196
tel. (18) 207 76 07, www.piecstawow.pl

Schronisko Górskie PTTK Pięć Stawów

ul. B.Czecha 1B, 34-500 Zakopane, tel. (18) 201 22 74,

Skocznia narciarska „Wielka Krokiew“
To największa skocznia narciarska w Polsce i największa atrakcja
turystyczna Zakopanego. Nazwana imieniem Stanisława Marusarza
- wybitnego polskiego narciarza i trenera. Skocznia mimo swoich
dużych rozmiarów (punkt konstrukcyjny 120m), jest bardzo
bezpieczna i umożliwia oddawanie dalekich skoków. Wysokość
obiektu to 134 metry. Aktualny rekord wynosi 140,5m i został
ustanowiony w 2010 roku przez Simona Ammanna. Nowoczesna
kolej linowo-krzesełkowa wywozi na szczyt Krokwi, gdzie znajduje
się PLATFORMA WIDOKOWA Z KAWIARENKĄ. Ze szczytu skoczni
roztacza się zapierający dech w piersiach widok na całą okolicę.
Medale do nabycia w pawilonie oraz na górze w kawiarni!
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W Dolinie Pięciu Stawów Polskich znajduje się najwyżej położone
schronisko Tatr (1670 m n.p.m.). W odległości zaledwie 10 min. od
schroniska znajduje się największy wodospad tatrzański - Siklawa
(około 70 m. wys). Schronisko w Pięciu Stawach jest jedynym w
polskich Tatrach, do którego nie można dojechać samochodem.
Schronisko jest czynne przez cały rok. Medale do nabycia w schronisku!
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Położone w Tatrach na wysokości 1505 m n.p.m., na Hali Gąsienicowej. Zbudowane zostało w latach1921–1925 przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Po pożarze w 1964 roku zostało odbudowane.
Posiada 120 miejsc noclegowych w pokojach 3-, 4-, 5-, 8- i 10-osobowych. Jest wygodnym i popularnym punktem początkowym
do przejścia najtrudniejszego tatrzańskiego szlaku – Orlej Perci.
Medale do nabycia w schronisku!
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Restauracja "Gubałówka" położona jest na malowniczym szczycie
Gubałówki, z pięknymi widokami na pasmo górskie, a także na
położone w dolinie Zakopane. Restauracja zaprasza codziennie w
godz. od 10.00 do 18.00, oferując Państwu tradycyjną regionalną
kuchnię. Medale do nabycia w wejściu do restauracji!
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Zakopiański tor lodowy to jeden z najnowocześniejszych tego
typu obiektów w Polsce. Sztucznie mrożony tor lodowy do jazdy
szybkiej na łyżwach położony jest na wysokości ok. 910 m n.p.m.
Organizujemy treningi oraz zawody sportowe. Tor dostępny jest
również dla osób indywidualnych. Zapraszamy także do kawiarni
na terenie ośrodka. Obiekt czynny cały rok. Medale do nabycia
przy kasach!
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Zapraszamy Państwa na doskonały wypoczynek pośród wielu ciekawych atrakcji wodnych jak: baseny, sauny, słoneczna łódka, lodowa
grota, jacuzzi, hydromasaż, dzika rzeka, zjeżdżalnie, kręgielnia. Do
dyspozycji są również podgrzewane baseny, zewnętrzne z widokiem
na Tatry. Medale do nabycia przy wejściu na parterze!
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Kąpielisko Bańska Niżna leży na wysokości 700 m. n. p. m na terenie powiatu
nowotarskiego w gminie Szaflary. Zasilane jest wodą termalną z odwiertu
głębinowego na poziomie 3040 m. Temperatura w basenach wynosi 30-38
stopni. Posiada baseny wewnętrzne i zewnętrzne o powierzchni blisko 1000
m2. Woda posiada znakomite parametry co daje termom wysoką pozycję
w rankingu wód leczniczych w Polsce. Medale do nabycia przy wejściu
do restauracji!

11

05.2014

