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Każda przygoda ma gdzieś swój początek. Każda z tych tatrzańskich swój początek ma w
miejscach rozsianych wzdłuż granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W tym dziale zapoznasz się z położeniem wejść na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego,
czyli z punktami początkowymi. Przy większości z nich znajdują się punkty poboru opłat za
wstęp do Parku.
Pobierane opłaty do parku
Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązują następujące stawki:
-

bilet normalny 4 zł
bilet ulgowy 2 zł
bilet 7-dniowy normalny 20 zł
bilet 7-dniowy ulgowy 10 zł
bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 36 zł
bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 18 zł

Zwolnieni z opłat są:

- mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z
parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec.
Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się dowodem osobistym *
- dzieci w wieku do 7 lat
- osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań
naukowych w zakresie ochrony przyrody
- uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w
zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i
opiekunów
- osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego
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- przewodnicy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren parku potwierdza ważna
legitymacja przewodnicka
- osoby wykonujące na terenie parku narodowego obowiązki służbowe, które mogą zostać
udokumentowane np. delegacją, umową itp.

Przy poniższych punktach wejścia do parku funkcjonują parkingi dla samochodów
osobowych i autobusów:
-

- Dolina Kościeliska (Kiry) - płatny
- Dolina Małej Łąki - płatny
- Dolina Strążyska - płatny
- Jaszczurówka - bezpłatny
- Dolina Filipka - bezpłatny
- Wierch Poroniec - płatny
- Palenica Białczańska - płatny

W niektórych dolinach można skorzystać z przejażdżki zaprzęgiem konnym latem lub
zimą saniami:
- - Dolina Chochołowska (od Siwej Polany do schroniska)
- - Dolina Kościeliska (od parkingu Kiry do Polany Pisanej)
- - Dolina Bystrej (od Kuźnic do schroniska na Kalatówkach)
- - Dolina Rybiego Potoku (od Palenicy Białczańskiej do Włosienicy, a od października do
kwietnia do schroniska nad Morskim Okiem)

Klikając na wybraną nazwę punktu początkowego dowiesz się jak do niego dotrzeć i gdzie
zawiedzie cię szlak z niego wychodzący.:
- Brzeziny
- Buńdówki
- Gronik
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-

Jaszczurowka
Kiry
Kuźnice
Łysa Polana
Między ściany
Murowanica
Nędzówka
Palenica Białczańska
Siwa Polana
Toporowa Cyrhla
Wierch Poroniec
Wylot Doliny Bialego
Zazadnia

Opracowanie: Dżagietka
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