
Dni
2 dni Krynicy Zdroju 3 dniowa z Barcic n/Popradem 4 dniowa z Piwnicznej Zdroju

od do czas kolor 
szl. od do czas kolor 

szl. od do czas kolo
r szl.godz min godz min godz min

5.
06 Uczymy się w szkole a 4-dniówka już jest w trasie :) Uczymy się w szkole a 4-dniówka już jest w trasie 

:)

Piwniczna 
Zdrój Niemcowa 2 30

Niemcowa Radziejowa     
i powrót 2 40

Razem 5 godz. 10 min.

6.
06 Uczymy się w szkole a 4-dniówka i 3-dniówka już 

są       w trasie:)

Barcice Makowica, 
Zadnie Góry 3 45 Niemcowa Rytro 1 45

Zadnie Góry schr. na Hali 
Łabowskiej 2 40 Rytro )( Bukowina 4 0

Razem 6 godz 25 min
)( Bukowina schr. na Hali 

Łabowskiej 1 30

Razem 7 godz 15 min

7.
06
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Krynica 
Zdrój 
stacja 
narciarska

schr. na 
Jaworzynie 
Krynickiej

1 45
schr. na 
Hali 
Łabowskiej

Runek 1 50
schr. na 
Hali 
Łabowskiej

Runek 1 50

schr. na 
Jaworzynie 
Krynickiej

Runek 0 55 Runek
Bacówka 
nad 
Wierchomlą

0 40 Runek
Bacówka 
nad 
Wierchomlą

0 40

Runek Bacówka nad 
Wierchomlą 0 30 Razem 2 godz 30 min Razem 2 godz 30 min

Razem 3 godz. 10 min
Czasowo najkrótsza, bardzo widokowa trasa 

prowadząca przez: Jaworzynę Krynicką (1114 m. n.p.
m.) i Runek (1080 m. n.p.m.). 

Trasa o większych wyzwaniach niż 2-dniowa,  
wiodąca znad  malowniczo wijącego się Popradu. Po 

drodze: platforma widokowa w kształcie ślimaka, 
Most nad Głębokim Jarem. Zdobycie m.in. szczytów: 

Makowica (948 m. n.p.m.), Jaworzyny 
Kokuszczańskiej (959 m. n.p.m.) oraz Wierchu nad 
Kamieniem (1083 m. n.p.m.). Nocleg: schronisko na 

Hali Łabowskiej. Trasa długa pierwszego dnia, za to z 
późną pobudką dnia drugiego.

Trasa dla wytrwałych. W ciągu czterech dni: 
zdobycie m.in najwyższego szczytu Beskidu 

Sądeckiego - Radziejowej (1266 m. n.p.m.) oraz 
Wielkiego Ragacza (1182 m. n.p.m.), Jaworzyny 

Kokuszczańskiej (959 m. n.p.m.) oraz Wierchu nad 
Kamieniem (1083 m. n.p.m.). Po drodze: chatka 
studencka na Kordowcu, ruiny zamku w Rytrze, 

schronisko Cyrla (możliwy postój na własny posiłek). 
Noclegi: chata na Niemcowej, schronisko na Hali 

Łabowskiej. Drugiego dnia możliwość 
uzupełniających zakupów w Rytrze (nie trzeba 

wszystkiego nosić od pierwszego dnia). Pierwszego 
dnia na kolację oczywiście - składkowa pulpa ;)

wszystkie grupy spotykają się na mecie XII Rajdu Elektronika - w Bacówce nad Wierchomlą, gdzie czekać będzie posiłek regeneracyjny, rozegrane będą 
konkurencje rajdowe, wieczorem - ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg. Następnego dnia finał imprezy, zejście szlakiem czarnym do Wierchomli Małej           

i wspólny powrót 8 czerwca w godzinach popołudniowych autokarem do Sosnowca.

Podane czasy przejść nie uwzgędniają postojów. W przypadku złej podgody lub innych problemów, organizator ma prawo zmodyfikować 
trasę.

ZAPRASZAMY :)


