Przewodnik skiturowy już w sprzedaży!
Jak ze schroniska PTTK udać się na Grzesia ze zjazdem na Polanę Chochołowską, a później, Doliną
Starobociańską, do Hali Stara Robota i z powrotem? W jaki sposób dobrać odpowiedni sprzęt do
skituringu i dlaczego kurniawa może być niebezpieczna? „Tatry na nartach. Przewodnik
skiturowy” odpowie na setki podobnych pytań. To książka zarówno dla początkujących
narciarzy-turystów, jak i zapalonych skiturowców.
Zawrat, Krzyżne, Szpiglasowa Przełęcz, przejście na nartach przez Czerwone Wierchy czy zjazd z
Lodowej Przełęczy, Czerwonej Ławki, Koziego Wierchu – to historyczne trasy pionierów narciarstwa
turystycznego w Polsce z początków XX wieku. Dzięki książce możemy podążać narciarskim śladem
przodków. Chociaż narciarstwo wysokogórskie ma w polskich Tatrach ponad stuletnią tradycję,
dopiero w połowie lat 90. moda na skituring odżyła na dobre. Piękne widoki, swoboda, atrakcyjne
zjazdy i dzikość gór decydują o wzroście liczby polskich skiturowców.
„Tatry na nartach. Przewodnik skiturowy” powstał z myślą o tych, którzy nie lubią slalomu pomiędzy
innymi narciarzami, unikają zatłoczonych stoków, kolejek do wyciągów, taśm ograniczających
przestrzeń i sztucznego śniegu. W książce znajdziemy kilkadziesiąt propozycji wycieczek, o
zróżnicowanym stopniu trudności, w polskich i słowackich Tatrach oraz szczegółowe mapy
ułatwiające zaplanowanie tras narciarskich. Przewodnik uzupełniają informacje historyczne i
fragmenty tekstów pionierów narciarstwa oraz ponad 200 barwnych fotografii najpiękniejszych
zakątków Tatr. Liczne praktyczne rady, wskazówki dla początkujących, aktualne adresy schronisk i
przydatnych serwisów internetowych okażą się pomocne dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć
swoją przygodę z narciarstwem wysokogórskim.
Wojciech Szatkowski (ur. 1966 w Zakopanem) to polski historyk sportu. Jest autorem książek
poświęconych narciarstwu, m.in. „Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich” (1994) oraz „Od
Marusarza do Małysza: polscy skoczkowie 1924-2002” (2003). Regularnie publikuje także w polskiej
prasie.

Patroni medialni: Ski Magazyn, Podróże, Taternik,n.p.m, skionline.pl

Książka dostępna jest na stronie sklep.tpn.pl oraz stacjonarnie w Punkcie Informacji
Turystycznej TPN przy rondzie kuźnickim. Zamówienia hurtowe najlepiej kierować
bezpośrednio do magazynu Wydawnictw TPN (dane kontaktowe na stronie sklepu).
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