
 

RAJD 

Przebiśniegowy 

Beskid Sądecki 
 14.3-16.3.2014 

Beskid Sądecki należy do grupy Beskidów Zachodnich, a najwyższym jego szczytem jest 

Radziejowa (1262 m). Od zachodu Beskid Sądecki ograniczony jest doliną Dunajca, która oddziela 

go od Pienin i Gorców, a od północy sąsiaduje z Kotliną Sądecką.  Od wschodniej strony 

ograniczony jest Beskidem Niskim, a od południa sąsiaduje ze słowackimi Górami Leluchowskimi 

oraz Czerchowskimi.  

 

DZIEŃ I – piątek, 2014-03-14 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 13.3.2014 o godzinie 22:00 w nowym holu 

głównym dworca kolejowego przy Le Crobag pod nieistniejącym jeszcze neonem 

„Kwiaty” . Pociąg wyjeżdża o 22:30. W Krakowie jesteśmy o godzinie 7:02. O 

godzinie 7:25 odjeżdża autobus do Łabowej oraz Krynicy Zdrój. 

 

♠ Trasa Krótka {  ok. 6 h | ↔ 21.5 km | ↑ 1050 m | ↓ 837 m | ↕ 1887 m | }  

Z miejscowości Łabowa szlakiem niebieskim do Piwniczej Zdrój, a następnie 

szlakiem zielonym do Chaty Magóry. Na miejscu dostępny jest posiłek w postaci zupy 

oraz pierogów (do wyboru: z mięsem, kapustą i grzybami oraz ruskie) w cenie 17 PLN. 

Posiłek należy zamówić w momencie zapisu na rajd. 

http://goo.gl/TBHYKo 

 

♥ Trasa Długa {  ok. 7:30 h | ↔ 24.3 km | ↑ 1124 m | ↓ 887 m | ↕ 2011 m | }  

Z miejscowości Krynicy Zdrój szlakiem zielonym na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Obok 

szczytu znajduje się schronisko PTTK. Dalej czerwonym szlakiem przez: Bukową, 

Runek, Schronisko PTTK Hala Łabowska, Halę Łabowską, Halę Pisaną i Zadnie Góry. 

Wędrówka kończy się w Chacie Cyrla. W Chacie Cyrla oferowany jest posiłek w postaci: 

zupa ogórkowa oraz pierogi (do wyboru: z mięsem, kapustą i grzybami oraz ruskie) w 

cenie 15 PLN. Posiłek należy zamówić w momencie zapisu na rajd. 
http://goo.gl/EWu5zY 

DZIEŃ II – sobota, 2014-03-15 

♠ Trasa Krótka {  ok. 7:00/6:30 h | ↔ 27.6 km | ↑ 1066 m | ↓ 1292 m | ↕ 2358 m | } 

Szlakiem zielonym do Obidzy, a następnie szlakiem niebieskim do Wielkiego 

Rogacza. Dalej na północ szlakiem czerwonym w kierunku Schroniska PTTK Przehyba. 

Od schroniska szlakiem niebieskim w kierunku południowo-zachodnim do Szczawnicy. 

W Szczawnicy drogą Zawodzie do czerwonego szlaku nad Dunajcem. Czerwonym 

szlakiem do schroniska PTTK Orlica.  

http://goo.gl/yhlpoH 

 Istnieje alternatywna, mniej wymagająca, trasa krótka: na rozejściu się szlaków 

czerwonego i niebieskiego wybieramy szlak czerwony do Jaworek. Następnie drogami 

do Szczawnicy i dalej do schroniska PTTK Orlica. Czas przejścia około 6:30h. 

 

♥ Trasa Długa {  ok. 10:50/8:20 h | ↔ 36.1 km | ↑ 1556 m | ↓ 1935 m | ↕ 3491 m | } 

 Uwaga! Trzeba wstać rano, ok. 07:00. Od Chaty Cyrla szlakiem czerwonym 

przez: Rytro, schronisko Kordowiec, Niemcową, Wielki Rogacz, Przełęcz Żłobki, 

Radziejową, Wierch Przechyby i schronisko PTTK Przechyba. Celem jest 

Dzwonkówka. Następnie szlakiem żółtym na południe do Bacówki PTTK pod 

Bereśnikiem i dalej do Szczawnicy. W Szczawnicy drogą Zawodzie do czerwonego 

szlaku nad Dunajcem. Czerwonym szlakiem do schroniska PTTK Orlica.  

http://goo.gl/cKJFFJ 

 Istnieje możliwość skrócenia trasy do ok. 8:20 h od schroniska PTTK 

Przechyba należy zejść niebieskim szlakiem do Szczawnicy. 

http://goo.gl/9DIauf 

 

♣ Trasa 2-dniowa {  ok. 9:45/7:15 h | ↔ 32 km | ↑ 1550 m | ↓ 1436 m | ↕ 2992 m | } 

 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 14.4.2014 o godzinie 22:00 w nowym holu 

głównym dworca kolejowego przy Le Crobag pod nieistniejącym jeszcze neonem 

„Kwiaty” . Pociąg wyjeżdża o 22:30. W Krakowie jesteśmy o godzinie 7:02. O 

godzinie 7:25 odjeżdża autobus do miejscowości Rytro. 

 

 Trasa prowadzi od miejscowości Rytro tak samo jak trasa długa grupy 

trzydniowej.  

http://goo.gl/ULERUF 

 

 Istnieje możliwość skrócenia trasy do 7:15 h od schroniska PTTK 

Przechyba należy zejść niebieskim szlakiem do Szczawnicy. 

 



 
☼ Trasa specjalna 

 

 Informacje na temat trasy specjalnej zostaną przekazane uczestnikom podczas 

Rajdu. Chęć udziału należy zgłosić nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem rajdu 

w wersji trzydniowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Trasa specjalna jest dostępna dla 

uczestników zarówno wersji dwudniowej jak i trzydniowej rajdu. 

 

W schronisku dostępne będą posiłki w postaci: 

- filet z kurczaka, ziemniaki i surówka – 19,50 PLN; 

- pierogi (z grzybami i kapustą oraz ruskie) 10 szt. – 13 PLN. 

 

DZIEŃ III – niedziela, 2014-03-16 

♠ Trasa Krótka {  ok. 1 h | ↔ 3,5 km } 

Drogami z Szczawnicy do Krościenka nad Dunajcem. 

https://goo.gl/maps/4wlnL 

 

♥ Trasa Długa {  ok. 4-6 h | ↔ 10 km | ↑ 641 m | ↓ 675 m | ↕ 1316 m | } 

Ze schroniska kierujemy się do Szczawnicy, a dalej do Krościenka nad Dunajcem jak na 

trasie krótkiej. Istnieje kilka wariantów tego dnia. Dojście do Krościenka to kwestia 

około godziny czasu. 

 Z Krościenka szlak zielony na Sokolice, powrót szlakami niebieskim do 

rozejścia z zielonym, zielonym do żółtego i dalej żółtym do Krościenka 

(http://goo.gl/35ettc, ok 3h). 

 Z Krościenka szlak żółty, aż do drugiego spotkania z niebieskim, dalej 

niebieskim na Trzy Korony i powrót tą samą trasą (http://goo.gl/dwjUP7, ok 4h).  

 

Powrót – Z miejscowości Krościenko nad Dunajcem wyjeżdżamy autobusem do 

Krakowa o godzinie: 12:00. Spotykamy się na parkingu przy Karczmie u Walusia w 

Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska. Pociąg do Poznania ze stacji Kraków główny 

wyjeżdża o 15:30. W Poznaniu jesteśmy o 22:13. 

 

 

Informacje: 

 

Zapisy na rajd: we wtorek 11 marca w siedzibie klubu, 6 marca na pokazie slajdów 

oraz poprzez formularz: http://goo.gl/MXb6pj. 
Zaleca się zabranie karimaty.  

Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się w klubie przy zapisie na 

rajd. Zapisy na rajd trwają do dnia 10 marca 2014, natomiast do dnia 11 marca 2014 czekamy na 

wpłaty. Osoby, które nie dokonają pełnej wpłaty do w/w dnia zostają skreślone z listy uczestników. 

 Dwudniowa Trzydniowa 
 Studenci Nie studenci Studenci Nie studenci 

Członek klubu 121 135 139 188 
Pozostali 141 158 163 220 

Ceny nie zawierają ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizatorzy 

nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu. 

 

Meta dane miejsc noclegowych: 

 
- Chata Magóry - Magóry 11, 33-350 Piwniczna, 697 345 953, magory11@gmail.com 

- Chata Cyryla - Sucha Struga 64, 33-343 Rytro, 604 087 609, schron@cyryla.pl 

- Schronisko PTTK Orlica – ul. Pienińska 12,  34-460 Szczawnica, 501 438 013, 

orlica@orlica.com 

 
 

Polecamy także zaopatrzyć się w mapę Beskidu Sądeckiego wydawnictwa Sygnatura 

dostępną w Grupie18 (ul. Ratajczaka 18 w Pasażu Apollo). Na hasło 'Halny' -10% na zakup 

map potrzebnych na Rajd. 

 

Kontakt:  

 

Asia: 601 973 720 
Maciej: 508 083 219 
przebisniegowy2014@gmail.com 

Sponsorzy: 


