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Rajd „Śnieżny” 

Pieniny 

11-13.12.2015 

 

Pieniny, to pasmo górskie znajdujące się w Zachodnich Karpatach, 

częściowo położone w południowej części Polski i północnej części 

Słowacji. Przez Pieniny przepływa Dunajec, które dzieli je na trzy części: 

Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe (Środkowe) i Małe Pieniny. 

Najbardziej znany, a zarazem najbardziej wybitny, szczyt – Trzy Korony 

982 m n.p.m – znajduje się w Pieninach Właściwych. Jednak najwyższy 

szczyt Wysoka 1050 m n.p.m. znajduje się w Małych Pieninach. Głównym 

budulcem skalnym Pienin są wapienie. Można zaobserwować dużo form 

krasowych, które są jedną z wielu atrakcji Pienińskiego Parku 

Narodowego. Melchior Numayr trafnie opisał to pasmo górskie: „Skałki 

karpackie należą do najosobliwszych i najbardziej fascynujących zjawisk 

geologicznych całej Ziemi”. Jedną z atrakcji turystycznych związanych z 

przełomem Dunajca są przeprawy promowe oraz spływy organizowane 

przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków. 

 

TRASA TRZYDNIOWA 

Spotykamy się czwartek 10.12.2015 o godzinie 22:30 pod LeCrobag na 

dworcu głównym PKP. Pociąg odjeżdża o 23:17. Wysiadamy na stacji 

Kraków Główny o godzinie 6:52. Następnie przesiadamy się do 

wynajętego busa, który będzie podstawiony na dworcu PKS (obok dworca 

PKP).  

 

DZIEŃ I (11.12.2015) 

Trasa krótka v.1 (czas przejścia 5h – ok. 14 km) 

Wysiadamy w Szlachtowej około 9:30. Szukamy żółtego szlaku, a 

następnie kierujemy się nim w kierunku południowym. Dochodzimy do 

niebieskiego szlaku i skręcamy na zachód. Niebieskiego szlaku trzymamy 

się aż do schroniska PTTK Orlica w Szczawnicy. Po drodze mijamy 

Łaźne Skały (773 m n.p.m.) oraz Szczyt Szafranówka (742 m n.p.m.), na 

którym znajduje się stok narciarski „Palenica” i punkt widokowy. 

Następnie zmieniamy kolor szlaku na czerwony, którym poruszamy się w 

kierunku południowym wzdłuż słowackiego brzegu Dunajca. 

Dochodzimy do głównej drogi, którą kontynuujemy nasz marsz aż do 

kładki, którą przekraczamy Dunajec przechodząc na polską stronę do 

miejscowości Sromowce Niżne. Opuszczając kładkę obieramy żółty szlak 

i kierujemy się na północ, aż do schroniska PTTK Trzy Korony, gdzie 

znajduje się nasz pierwszy nocleg. 

 

Trasa krótka v. 2 (czas przejścia 5h – ok. 13 km) 

Wysiadamy w Szlachtowej około 9:30. Szukamy żółtego szlaku, a 

następnie kierujemy się nim w kierunku południowym. Mijając szczyt 

Wysoki Wierch (898 m n.p.m.) przechodzimy na stronę słowacką. 

Następnie zmieniamy kolor szlaku na czerwony i idąc w kierunku 

zachodnim mijamy szczyty Aksamitka (841 m n.p.m.) i Plaśna (889 m 

n.p.m.) (między tymi szczytami znajduje się odbicie na szlak zielony, który 

wiedzie na punkt widokowy w Rezerwacie Haligowskie Skały). 

Kontynuujemy marsz czerwonym szlakiem, który łączy się z niebieskim na 

Przełęczy Cerla (Sedlo Cerla). Dochodzimy do głównej drogi, którą 

kontynuujemy nasz marsz aż do kładki, którą przekraczamy Dunajec 

przechodząc na polską stronę do miejscowości Sromowce Niżne. 

Opuszczając kładkę obieramy żółty szlak i kierujemy się na północ, aż do 

schroniska PTTK Trzy Korony, gdzie znajduje się nasz pierwszy nocleg. 

 

Trasa długa v. 1 (czas przejścia 8,5h – ok. 22,5 km) 

Wysiadamy w Jaworkach około 9:40. Szukamy zielonego szlaku, którym 

idziemy w kierunku południowym. Zdobywamy najwyższy szczyt Pienin – 

Wysoka (1050 m n.p.m.), następnie zmieniamy kolor szlaku na niebieski, 
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którym udajemy się w kierunku północno-zachodnim do schroniska do 

Schroniska PTTK Orlica w Szczawnicy. Po drodze przechodzimy przez 

szczyty Durbaszka (942 m n.p.m.), Łaźne Skały (773 m n.p.m.) oraz 

Szczyt Szafranówka (742 m n.p.m.), na którym znajduje się stok 

narciarski „Palenica” i punkt widokowy. Następnie zmieniamy kolor 

szlaku na czerwony, którym poruszamy się w kierunku południowym 

wzdłuż słowackiego brzegu Dunajca. Dochodzimy do głównej drogi, 

którą kontynuujemy nasz marsz aż do kładki, którą przekraczamy Dunajec 

przechodząc na polską stronę do miejscowości Sromowce Niżne. 

Opuszczając kładkę obieramy żółty szlak i kierujemy się na północ, aż do 

schroniska PTTK Trzy Korony, gdzie znajduje się nasz pierwszy nocleg. 

 

Trasa długa v. 2 (czas przejścia 7,5h – ok. 20 km) 

Wysiadamy w Jaworkach około 9:40. Szukamy zielonego szlaku, którym 

idziemy w kierunku południowym. Zdobywamy najwyższy szczyt Pienin – 

Wysoka (1050 m n.p.m.), następnie zmieniamy kolor szlaku na niebieski 

którym udajemy się w kierunku północno-zachodnim przez szczyt 

Durbaszka (942 m n.p.m.). Dochodzimy do szlaku żółtego i skręcamy na 

południe. Mijając szczyt Wysoki Wierch (898 m n.p.m.) przechodzimy na 

stronę słowacką. Następnie zmieniamy kolor szlaku na czerwony i idąc w 

kierunku zachodnim mijamy szczyty Aksamitka (841 m n.p.m.) i Plaśna 

(889 m n.p.m.) (między tymi szczytami znajduje się odbicie na szlak 

zielony, który wiedzie na punkt widokowy w rezerwacie Haligowskie 

Skały). Kontynuujemy marsz czerwonym szlakiem, który łączy się z 

niebieskim na przełęczy Cerla (Sedlo Cerla). Dochodzimy do głównej 

drogi, którą kontynuujemy nasz marsz aż do kładki, którą przekraczamy 

Dunajec przechodząc na polską stronę do miejscowości Sromowce Niżne. 

Opuszczając kładkę obieramy żółty szlak i kierujemy się na północ, aż do 

schroniska PTTK Trzy Korony, gdzie znajduje się nasz pierwszy nocleg. 

 

 

DZIEŃ II (12.12.2015) 

Trasa krótka (czas przejścia 4h – ok. 8,5 km) 

Wychodzimy ze schroniska i idziemy szlakiem żółtym w kierunku 

północnym Wąwozem Sobczańskim, aż do Przełęczy Szopka, gdzie 

zmieniamy kolor szlaku na niebieski. Zdobywamy szczyt Trzy Korony 

(982 m n.p.m.) skąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama 

na przełom Dunajca. Upojeni wspaniałymi widokami kontynuujemy marsz 

szlakiem niebieskim do ruin zamku pienińskiego usytuowanych na Górze 

Zamkowej (779 m n.p.m.) – zwiedzanie ruin poza sezonem letnim jest 

bezpłatne. Kontynuujemy marsz szlakiem niebieskim, który zbiega się 

ponownie ze szlakiem żółtym. Szlakiem żółtym udajemy w kierunku 

północnym do Krościenka, gdzie odbędzie się nasza meta. 

Dojście na metę: Szlakiem żółtym (zielonym) dochodzimy do ulicy 

Jagiellońskiej, w którą skręcamy w prawo. Dochodzimy do Dunajca, 

którym przechodzimy na drugą stronę. Od razu po przekroczeniu skręcamy 

w lewo w ulicę Zdrojową. Meta odbędzie się w sali gimnastycznej Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Zdrojowej 11. 

 

Trasa długa (czas przejścia 5,5h – ok. 12 km) 

Wychodzimy ze schroniska i idziemy szlakiem żółtym w kierunku 

północnym Wąwozem Sobczańskim, aż do Przełęczy Szopka, gdzie 

zmieniamy kolor szlaku na niebieski. Zdobywamy szczyt Trzy Korony 

(982 m n.p.m.) skąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama 

na przełom Dunajca. Upojeni wspaniałymi widokami kontynuujemy marsz 

szlakiem niebieskim do ruin zamku pienińskiego usytuowanych na Górze 

Zamkowej (779 m n.p.m.) – zwiedzanie ruin poza sezonem letnim jest 

bezpłatne. Kontynuujemy marsz szlakiem niebieskim przez szczyty Białe 

Skały (749 m n.p.m), Ociemny Wierch (724 m n.p.m.), Czeretezik (772 

m n.p.m.), aż szczytu Sokolica (747 m n.p.m.), gdzie znajduje się słynna 

sosna. Schodzimy ze szczytu Sokolica, dochodzimy do pierwszego 
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skrzyżowania z zielonym szlakiem, którym udajemy się do Krościenka, 

gdzie odbędzie się meta. 

Dojście na metę: Idziemy szlakiem zielonym, który wiedzie wzdłuż ulicy 

Świętej Kingi. Dochodzimy do Rynku, gdzie skręcamy w prawo w ulicę 

Kazimierza Wielkiego. Na rondzie skręcamy w prawo i przechodzimy 

przez Dunajec. Od razu po przekroczeniu skręcamy w lewo w ulicę 

Zdrojową. Meta odbędzie się w sali gimnastycznej Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Zdrojowej 11. Meta jest o godz. 20:00 

 

DZIEŃ III (13.12.2015) 

 

Trasa jedna jedyna (czas przejścia 3,5h – ok. 10,5 km) 

METĘ MUSIMY OPUŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ O 9:00. 

Wychodzimy ze szkoły i przechodzimy przez Dunajec. Na rondzie idziemy 

prosto ulicą Jagiellońską, a następnie skręcamy w lewo w ulicę Trzy 

Korony i wchodzimy na szlak żółty (zielony). Kontynuujemy szlakiem 

żółtym, aż do przełęczy Szopka, gdzie krzyżuje się on ze szlakiem 

niebieskim. Obieramy szlak niebieski, udajemy się w kierunku zachodnim, 

aż do Czorsztyna. W Czorsztynie dochodzimy do ulicy Zamkowej, 

skręcamy w nią w prawo. Idziemy około 500 m wzdłuż ulicy Zamkowej. 

Po prawej stronie znajduje się parking (zatoczka), gdzie będzie czekał 

podstawiony autokar. Zbiórka o 12:30, wyjazd o 13:00. Na spóźnialskich 

nie czekamy.  

W Krakowie jesteśmy o 15:30. Następnie wsiadamy do pociągu TLK, 

który odjeżdża o 16:28. W Poznaniu jesteśmy o 22:13. 

 

 

TRASA DWUDNIOWA 

Spotykamy się piątek 11.12.2015 o godzinie 22:30 pod LeCrobag na 

dworcu głównym PKP. Pociąg odjeżdża o 23:17. Wysiadamy na stacji 

Kraków Główny o godzinie 6:52. Następnie przesiadamy się do 

wynajętego busa, który będzie podstawiony na dworcu PKS (obok dworca 

PKP).  

 

DZIEŃ I (12.12.2015) 

Trasa krótka (czas przejścia 4h – ok. 8,5 km) 

Wysiadamy w Sromowcach Niżnych około 10:00. Dalej patrz dzień II 

trasa krótka trzydniowa. 

 

Trasa długa (czas przejścia 5,5h – ok. 12 km) 

Wysiadamy w Sromowcach Niżnych około 10:00. Dalej patrz dzień II 

trasa długa trzydniowa. 

 

DZIEŃ II (13.12.2015) 

Taki sam jak dzień trzeci trasy trzydniowej. 

 

UWAGA:  

 Podane czasy przejść są orientacyjne i nie uwzględniają warunków 

pogodowych utrudniających marsz, np. śnieg. 

 Trasa specjalna przewidziana jest dla dnia drugiego trasy trzydniowej 

oraz dla dnia pierwszego trasy dwudniowej. 

 Liczba miejsc ograniczona z uwagi na pojemność autokarów i busów. 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Co należy zabrać: 

 Wygodne buty + stuptuty (ochraniacze) + obuwie do schroniska i 

na metę 

 Czołówka lub latarka 

 Mapa 

 Karimata i śpiwór (na mecie nie ma łóżek, będą materace, ale dla 

wszystkich nie starczy. W PTTK Trzy Korony mamy 30 łóżek). 
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 Jedzenie, kubek, termos 

 Śpiewnik 

 Dowód osobisty (trasa trzydniowa – jesteśmy za granicą) 

 Oczywiście pakując pamiętajmy, że wszystko co weźmiemy, 

trzeba będzie później dźwigać na własnych plecach. 

 

Charakterystyka noclegów: 

 Schronisko PTTK Trzy Korony – zarezerwowane jest 30 łóżek, 

wrzątek za darmo do własnych naczyń, bufet czynny od 8:00-20:00. 

nr tel.: +48 18 26 29 823, +48 609 668 528 

Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 91 

 Liceum Ogólnokształcące w Krościenku – śpimy na podłodze na sali 

gimnastycznej. Są materace, ale może nie starczyć dla wszystkich. Na 

miejscu jest kuchnia, czajniki elektryczne. Są prysznice – 2 damskie i 

2 męskie. 

nr tel.: +48 18 262 30 25 

Adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. Zdrojowa 11 

 

Koszty: 

 2-dniowa 3-dniowa 

Studenci 145 zł 175 zł 

Nie studenci 190 zł 215 zł 

Halniacy studenci 125 zł 155 zł 

Halniacy nie studenci 170 zł 195 zł 

 

Cena pokrywa koszty przejazdów, noclegów, znaczka rajdowego, 

informatorka i innych niezbędnych materiałów. 

Zapisy: 

Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie 

www.halny.org 

Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 8 grudnia 2015. 

Osoby jadące po raz pierwszy prosimy o osobisty zapis na spotkaniu 

klubu 1 grudnia lub 8 grudnia od godziny 19:00  lub po pokazie slajdów  

3 grudnia o 19:30 (Centrum Wykładowe PP sala 1) 

Uwagi końcowe: 

1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 

2. Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich oraz 

ubezpieczenia.  

3. Radzimy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ). 

4. Część tras będzie wiodła w Słowacji, dlatego radzimy, na własną 

odpowiedzialność, wykupić ubezpieczenie NNW. 

5. Mapę na rajd można kupić w sklepie Globeo. Na hasło „Halny” 10% 

zniżki. 

6. Uczestnik Rajdu ponosi odpowiedzialność prawną za wyrządzone w 

trakcie Rajdu zniszczenia i pokrywa koszt ich naprawy stosowanie do 

ich rozmiaru. 

7. Uczestnik ma obowiązek stawiać się na miejsca zbiórek o podanym 

czasie. Jeśli w wyniku niedostosowania się do powyższej zasady 

Uczestnik rozłączy się z grupą/nie będzie mógł dojechać 

zorganizowanym środkiem transportu, pokrywa on we własnym 

zakresie koszty transportu, przy czym ma możliwość dołączenia do 

grupy i kontynuowania podróży zorganizowanym środkiem transportu.  

8. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o planowanej 

zmianie trasy w trakcie rajdu lub/i o innych problemach. 

9. Liczba uczestników, jadących busami ograniczona: trasa 3 dniowa 

max 36 osób, trasa 2 dniowa max 20 os. Po przekroczeniu limitów na 

busy, osoby z dojazdem własnym mają zapewnione miejsca 

noclegowe. 

Organizatorzy: 

Gosia Olszewska tel.: 694 631 149 

Robert Głogowski tel.: 500 024 185 

e-mail: rajdsniezny2015@gmail.com 

http://www.halny.org/
mailto:rajdsniezny2015@gmail.com

