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BESKID NISKI 
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I był Beskid i były słowa 

Zanurzone po pępki w cerkwi baniach… 

 

Beskid Niski to zdecydowanie jedna z najdzikszych grup górskich w Polsce. Szczyty nie 

należą tu do najwyższych i przeważnie są zalesione. Ale to nie góry i szczyty są tym, co 

wyróżnia Beskid Niski. Pozwólcie oczarować się niezwykle malowniczym dolinom - dziś 

opustoszałym, niegdyś tętniącym życiem łemkowskich wsi. Kraina łagodności, połacie 

kwiecistych łąk, zapach wiekowego drewna i niesamowita kultura powoli odchodząca w 

zapomnienie… Beskid Niski to idealne miejsce do niespiesznej wędrówki, smakowania 

każdej chwili i przyglądania się dzikiej przyrodzie, która szybko zajęła miejsce po 

wcześniejszych lokatorach. To kraina Łemków, ludu odmiennej mowy i wiary.  

 

Obiecujemy, że będzie sielsko i bez zbędnych zdobyczy techniki! Te kilka dni pozwoli nam 

oderwać się od miejskiego zgiełku. Będziemy nocować w studenckich chatkach, gdzie czas 

płynie wolniej, a wieczory upływają beztrosko przy dźwiękach gitary. Pakujcie plecaki i 

ruszajcie z nami w góry! 

 
 

Jeszcze chwila jeszcze dwie 

I znów stanę u stóp raju 

Przed Polańską gdzie we mgle 

Gniade konie skubią trawę 

 



 

 

 

_____________________________TRASA PIĘCIODNIOWA___________________________ 

Trasa pięciodniowa jest trasą wyłącznie namiotową. Konieczne jest posiadanie namiotu do spania (możliwość 

wypożyczenia w klubie) oraz kuchenki turystycznej do przyrządzania posiłków (jedna na kilka osób). Trasa nie 

obfituje w obiekty gastronomiczne, sklepów również nie należy spodziewać się nadzwyczaj często. Uwaga! 

Trasy nie prowadzą wyłącznie szlakami. Wymagane jest posiadanie mapy, umiejętność korzystania z niej oraz 

orientacji w terenie.Trasa na 2 i 4 noclegu łączy się z trasą 4rodniową. 

 

DOJAZD:     

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 28 kwietnia (czwartek) o godzinie 21.30 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC 87173 PRZEMYŚLANIN odjeżdżający z Poznania o godzinie 22.23 

zabierze Nas do Dębicy. O godzinie 7.31 wysiadamy na dworcu w Dębicy. Tam wsiadamy do busa, który 

zawiezie nas (trasa długa) na koniec świata - do Nowego Łupkowa (lub Starego Łupkowa, w zależności od 

dzielności pojazdu i kierowcy, który będzie nas wiózł). Trasa krótka wysiada w Komańczy.   

 

DZIEŃ I (piątek) 

Trasa długa(ok. 23,5km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h 10min) 

Na trasę ruszamy około godziny 11.00. W Nowym Łupkowie mamy ostatnią szansę zrobić zakupy. Możemy 

także odwiedzić Bieszczadzkie Muzeum Kolejnictwa lub rzucić okiem na Zakład Karny dla recydywistów. 

Jeśli nie mamy ochoty na żadne z powyższych, ruszamy zielonym szlakiem na południe. Trasa początkowo 

prowadzi drogą gminną. Przy odbiciu niebieskiego szlaku mijamy stare cerkwisko (warto zerknąć). Przy 

stacji kolejowej PKP Łupków odbijamy z głównej drogi i wciąż zielonym szlakiem kierujemy się na 

Przełęcz Łupkowską. Chętni mogą odwiedzić tunel pod tą przełęczą prowadzący na Słowację. Na przełęczy 

skręcamy w prawo za czerwonymi i niebieskimi znakami. Od tej pory wędrujemy szlakiem granicznym. 

Przechodzimy przez Przełęcz Radoszycką (przejście graniczne). Zdobywamy Garb Średni i Danawę. Na 

Pasice spotykamy wojskową wieżę widokową z 1943 roku. Jest to najstarsza i jedyna zachowana wieża 

widokowa w Beskidzie Niskim. Podchodzimy na Kanasiówkę, a za nią odbijamy na Jasiel, gdzie mamy 

nocleg.  

 

https://en.mapy.cz/s/lonujereze 

 

Trasa krótka (ok. 18,5km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 45min) 

Wysiadamy przy dworcu PKP w Komańczy i odnajdujemy szlak zielony. Ruszamy nim na południe. W Na 

wysokości cerkwi Opieki Matki Bożej (po prawej stronie) odbijamy w lewo na drogę do Dołżycy. Zielonym 

szlakiem docieramy aż do szlaku granicznego i skręcamy w prawo. Zdobywamy Garb Średni i Danawę. Na 

Pasice spotykamy wojskową wieżę widokową z 1943 roku. Jest to najstarsza i jedyna zachowana wieża 

widokowa w Beskidzie Niskim. Podchodzimy na Kanasiówkę, a za nią odbijamy na Jasiel, gdzie mamy 

nocleg.  

 

https://en.mapy.cz/s/bumajubenu 

 

 

DZIEŃ II (sobota) 

Trasa długa (ok. 25,6km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h 

Zbudzeni majowym słońcem zwijamy sprzęt i ruszamy niebieskim szlakiem na północ. Mijamy po drodze 

Pomnik Kurierów Bieskidzkich AK, a później dawny cmentarz. Po chwili skręcamy za zielonymi i 

niebieskimi znakami. Chętni mogą pójść jeszcze kawałek dalej drogą, by dotrzeć do rezerwatu Źródliska 

Jasiółki. Pod Koprywniczną odbijamy w lewo i ponownie znajdujemy się na szlaku granicznym. Wracamy 

nim na Kanasiówkę, na której byliśmy wczoraj. Tam wybieramy zielony szlak i przez Moszczaniec 

docieramy nad Wisłok. Tuż za rzeką skręcamy w lewo. Przekraczamy rzekę w bród i dalej wędrujemy 

https://en.mapy.cz/s/lonujereze
https://en.mapy.cz/s/bumajubenu


 

 

 

wzdłuż niej. Gdy na naszej drodze pojawi się Surowiczny Potok, kierujemy się wraz z nim w górę na Polany 

Surowiczne, gdzie w Chałupie Elektryków mamy nocleg.  

 

https://en.mapy.cz/s/fufazecuda 

 

Trasa krótka (ok. 14,9km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 4h 20min) 

Zbudzeni majowym słońcem zwijamy sprzęt i ruszamy niebieskim szlakiem na północ i odnajdujemy 

Beskidzką Trasę Kurierską Jaga-Kora. Mijamy po drodze Pomnik Kurierów Bieskidzkich AK, a później 

dawny cmentarz. Kawałek dalej spotykamy źródliska Jasiołki. Niespiesznie wędrujemy szlakiem do 

skrzyżowania z DW897, gdzie odbijamy w prawo, by po chwili skręcić w lewo. Po około 3,5km nieopodal 

wiaty skręcamy w prawo i po chwili docieramy do Chałupy Elektryków, gdzie mamy nocleg. 

 

https://en.mapy.cz/s/lekajubeta 

 

 

DZIEŃ III (niedziela) 

Trasa długa (ok. 27,6km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h) 

Z Chałupy ruszamy na zachód w kierunku Beskidzkiej Trasy Kurierskiej Jaga-Kora. Przecinamy ją i zaraz 

za wiatą skręcamy w lewo w ścieżkę, która przez łąki poprowadzi nas na Ibocz. Stamtąd równolegle do 

drogi docieramy do Jaślisk. Na rynku warto zajrzeć do kultowego baru Czeremcha, gdzie kręcono sceny do 

filmu Wino Truskawkowe z Maciejem Stuhrem. Z Jaślisk kierujemy się żółtym szlakiem na południe. 

Mijamy Strażacką Polanę i liczne przydrożne krzyże. Pocieszeni, że mamy bliżej niż do Babadag 

wędrujemy aż do samej granicy. Tam skręcamy w prawo na czerwony szlak. Dalej leniwie wędrujemy 

grzbietem zdobywając takie pagóry jak Klin, Bredonne, Beskid czy GóraPstrzyńska. Na Jałowej Kiczerze 

wybieramy czarny szlak, który poprowadzi nas do Chatki w Zyndranowej, gdzie mamy nocleg. 

 

https://en.mapy.cz/s/cerukohazu 

 

Trasa krótka  (ok. 14,1km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 4h 30min) 

Z Chałupy ruszamy na zachód w kierunku Beskidzkiej Trasy Kurierskiej Jaga-Kora. Przecinamy ją i zaraz 

za wiatą skręcamy w lewo w ścieżkę, która przez łąki poprowadzi nas na Ibocz. Stamtąd równolegle do 

drogi docieramy do Jaślisk. Na rynku warto zajrzeć do kultowego baru Czeremcha, gdzie kręcono sceny do 

filmu Wino Truskawkowe z Maciejem Stuhrem. Z Jaślisk kierujemy się żółtym szlakiem na południe i po 

chwili odbijamy w prawo za niebieskimi znakami. Doprowadzą one nas do Zyndranowej, gdzie mamy 

nocleg. 

 

https://en.mapy.cz/s/patehezego 

 

 

DZIEŃ IV (poniedziałek) 

Trasa długa (ok. 29,8km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 10h) 

Z Zyndranowej ruszamy żółtym szlakiem w kierunku Kiczurek.Po połączeniu ze szlakiem granicznym 

skręcamy w prawo i idziemy na Przełęcz Dukielską.Mijamy muzeum wojenne i wieżę widokową (płatność 

w euro). Przecinamy DK21 i dalej wędrujemy wzdłuż granicy. Za PorubskimSedlem skręcamy w prawo na 

zielony szlak. Schodzimy nim do Barwinka i wciąż trzymając się koloru zielonego zmierzamy do 

Zyndranowej. W wiosce mijamy Muzeum Kultury Łemkowskiej i podchodzimy na Czerwony Horb. 

Stamtąd przez Ostrą docieramy do pola namiotowego Stasiana. Następnie kierujemy się w prawo na 

DW897, a za mostem na Jasiołce odbijamy w lewo. Żółtym szlakiem przez Piotrusia i szczyt o wdzięcznej 

nazwie Kaput Waldu zmierzamy do Zawadki Rymanowskiej, gdzie w chatce SKPB Lublin odbędzie się 

meta. 

 

https://en.mapy.cz/s/jesulumaba 

https://en.mapy.cz/s/fufazecuda
https://en.mapy.cz/s/lekajubeta
https://en.mapy.cz/s/cerukohazu
https://en.mapy.cz/s/patehezego
https://en.mapy.cz/s/jesulumaba


 

 

 

 

 

Trasa krótka (ok. 17,3km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 40min) 

Żółtym szlakiem zmierzamy w dół Zyndranowej aż do Muzeum Kultury Łemkowskiej. Tam skręcamy w 

prawo na zielony szlak i docieramy na Czerwony Horb. Stamtąd przez Ostrą docieramy do pola 

namiotowego Stasiana. Następnie kierujemy się w prawo na DW897, a za mostem na Jasiołce odbijamy w 

lewo. Żółtym szlakiem przez Piotrusia i szczyt o wdzięcznej nazwie Kaput Waldu zmierzamy do Zawadki 

Rymanowskiej, gdzie w chatce SKPB Lublin odbędzie się meta. 

 

https://en.mapy.cz/s/mujovoboga 

 

 

 
_____________________________TRASA CZTERODNIOWA__________________________ 

 

Trasa czterodniowa jest trasą schroniskową. Istnieje możliwość noclegu pod namiotem, przy czym jest to 

traktowane jak dołączenie do trasy pięciodniowej namiotowej i dugi nocleg nie będzie wspólny z trasą 

schroniskową. Trasa nie obfituje w obiekty gastronomiczne, sklepów również nie należy spodziewać się 

nadzwyczaj często. Uwaga! Trasy nie prowadzą wyłącznie szlakami. Wymagane jest posiadanie mapy, 

umiejętność korzystania z niej oraz orientacji w terenie. 

 

 

DOJAZD:      

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 29 kwietnia (piątek) o godzinie 21.30 w holu głównym nowego dworca 

przy "Le Crobag". Pociąg IC 87173 PRZEMYŚLANIN odjeżdżający z Poznania o godzinie 22.23 zabierze 

Nas do zabierze Nas do Dębicy. O godzinie 7.31 wysiadamy na dworcu w Dębicy. Tam wsiadamy do 

autokaru, który zawiezie nas do Rymanowa-Zdroju.   
 

 

DZIEŃ I (sobota) 

Trasa długa (ok. 23,6km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h 30min) 

Wysiadamy z autokaru na parkingu przy parku zdrojowym w Rymanowie-Zdroju i ruszamy ulicą 

Stanisława Wyspiańskiego za czerwonymi szlakami w kierunku Wołtuszowej. Mijamy cmentarz łemkowski 

oraz kilku drewnianych jegomości i zmierzamy w stronę Wisłoczka. Tam odwiedzamy bazę namiotowa i 

zażywamy ożywczej kąpieli w pięknym wodospadzie. Następnie wciąż za czerwonymi znakami docieramy 

do Puław. Dołącza do nas zielony szlak i od tej pory będziemy się go trzymać. Zielone znaki doprowadzą 

nas nad Wisłok. Chwilę przed rzeką zbaczamy ze szlaku i skręcamy w prawo. Przechodzimy rzekę w bród i 

dalej wędrujemy wzdłuż niej. Gdy na naszej drodze pojawi się Surowiczny Potok, kierujemy się wraz z nim 

w górę na Polany Surowiczne, gdzie w Chałupie Elektryków mamy nocleg.  

 

https://en.mapy.cz/s/cuvuruhefe 

 

Trasa krótka (ok. 15,6km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 10min) 

Wysiadamy z autokaru na parkingu przy parku zdrojowym w Rymanowie-Zdroju i ruszamy ulicą 

Stanisława Wyspiańskiego za czerwonymi szlakami w kierunku Wołtuszowej. Mijamy cmentarz łemkowski 

oraz kilku drewnianych jegomości i zmierzamy w stronę Wisłoczka. Tam odwiedzamy bazę namiotowa i 

zażywamy ożywczej kąpieli w pięknym wodospadzie. Następnie zmierzamy przez wioskę kierując się 

niebieskim szlakiem rowerowym aż do skrzyżowania z Beskidzką Trasą Kurierską Jaga-Kora. Tam 

skręcamy na południe i przez Jawornik i Polańską docieramy do Chałupy Elektryków, gdzie mamy nocleg. 

 

https://en.mapy.cz/s/lokunarogu 

 

https://en.mapy.cz/s/mujovoboga
https://en.mapy.cz/s/cuvuruhefe
https://en.mapy.cz/s/lokunarogu


 

 

 

DZIEŃ II (niedziela) 

Trasa długa (ok. 29,3 km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h 30min) 

UWAGA! Uczestnicy trasy czterodniowej namiotowej każdego kolejnego dnia wędrują zgodnie z opisem 

trasy pięciodniowej. 

 

Z Polan Surowicznych kierujemy się na Beskidzką Trasą Kurierską Jaga-Kora i ruszamy nią na południe. 

Docieramy do DW897 i skręcamy w prawo, a po chwili w lewo. Dalej zmierzamy w kierunku źródlisk 

Jasiołki. Po około 9km skręcamy w prawo na zielony szlak prowadzący na granicę państw. Na granicy 

ponownie skręcamy w prawo i wędrujemy granicą aż do odbicia na Kamień. Tam zmieniamy szlak na żółty 

i schodzimy nim do skrzyżowania z zielonym. Następnie za zielonymi znakami docieramy do mostku nad 

Bielczą i zaraz za nim ruszamy drogą w kierunku północy. Żółte znaki doprowadzą nas do Jaślisk, gdzie w 

schronisku Zaścianek mamy nocleg.  

 

https://en.mapy.cz/s/delocoleha 

 
Trasa krótka (ok. 7,5km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 2h) 

UWAGA! Uczestnicy trasy czterodniowej namiotowej każdego kolejnego dnia wędrują zgodnie z opisem 

trasy pięciodniowej. 

 

Trasa krótka jest wyjątkowo krótka, lecz można modyfikować ją wg potrzeb. Ponadto w Chałupie 

Elektryków z pewnością przydadzą się ręce do pracy, więc spokojnie można zostać do późnego popołudnia i 

pomagać w chatkowych obowiązkach. Z Chałupy ruszamy na zachód w kierunku Beskidzkiej Trasy 

Kurierskiej Jaga-Kora. Przecinamy ją i zaraz za wiatą skręcamy w lewo w ścieżkę, która przez łąki 

poprowadzi nas na Ibocz. Stamtąd równolegle do drogi docieramy do Jaślisk, gdzie w schronisku Zaścianek 

mamy nocleg.  

 
https://en.mapy.cz/s/pavotemegu 

 

 

DZIEŃ III (poniedziałek) 

 
Trasa długa (ok. 30 km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h 30min) 

Z Jaślisk kierujemy się żółtym szlakiem na południe i docieramy do Czeremchy. Tam skręcamy w prawo na 

niebieski szlak i podchodzimy na Kiczerę. Po zdobyciu szczytu odbijamy na czarny szlak prowadzący do 

Zyndranowej. W wiosce żółtym szlakiem zmierzamy w dół aż do Muzeum Kultury Łemkowskiej. Tam 

skręcamy w prawo na zielony szlak i podchodzimy na Czerwony Horb. Stamtąd przez Ostrą docieramy do 

pola namiotowego Stasiana. Następnie kierujemy się w prawo na DW897, a za mostem na Jasiołce 

odbijamy w lewo. Żółtym szlakiem przez Piotrusia i szczyt o wdzięcznej nazwie Kaput Waldu zmierzamy 

do Zawadki Rymanowskiej, gdzie w chatce SKPB Lublin odbędzie się meta. 

 

https://en.mapy.cz/s/jekoguhula 

 

Trasa krótka (ok. 17,9km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h) 

Z Jaślisk kierujemy się żółtym szlakiem na południe i po chwili odbijamy w prawo za niebieskimi znakami. 

Docieramy do skrzyżowania z żółtym szlakiem i skręcamy w prawo. Podchodzimy na Czerwony Horb. 

Stamtąd przez Ostrą docieramy do pola namiotowego Stasiana. Następnie kierujemy się w prawo na 

DW897, a za mostem na Jasiołce odbijamy w lewo. Żółtym szlakiem przez Piotrusia i szczyt o wdzięcznej 

nazwie Kaput Waldu zmierzamy do Zawadki Rymanowskiej, gdzie w chatce SKPB Lublin odbędzie się 

meta. 

 
https://en.mapy.cz/s/dagamubabo 

https://en.mapy.cz/s/delocoleha
https://en.mapy.cz/s/pavotemegu
https://en.mapy.cz/s/jekoguhula
https://en.mapy.cz/s/dagamubabo


 

 

 

_________________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH________________________ 

 

DZIEŃ V/IV (wtorek)  

Trasa wspólna (ok. 9,2km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 3h 15min) 

Z chatki w Zawadce Rymanowskiej kierujemy się na żółty szlak i podążamy z nim na północ. Zdobywamy 

Cergową, na której znajduje się nowa wieża widokowa. Wciąż trzymamy się żółtych znaków. Mijamy 

kaplicę św. Jana z Dukli i wkraczamy w pierwsze zabudowania Dukli. Żółtym szlakiem docieramy na 

rynek. Tak skręcamy w Trakt Węgieski i docieramy na parking pod Klasztorem OO. Bernardynów, skąd o 

godzinie 13 autokar zabierze nas na pociąg do Dębicy. Pociąg IC 3700 Ślązak odjeżdża o godzinie 16.19 i 

nie czeka na spóźnialskich.  

 

https://en.mapy.cz/s/javatazeka 

 

 
___________________________POZOSTAŁE INFORMACJE_________________________ 

 

Co należy zabrać: 

- wygodne buty, obuwie na zmianę do schroniska 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

- odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną 

w plecaku przed deszczem 

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo) 

- namiot w przypadku tras namiotowych 

- palnik i butlę z gazem w przypadku tras namiotowych 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

- legitymację studencką, dowód osobisty 

- długopis na trasę specjalną 

- coś na ząb, kubek, menażkę 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę, 

- dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

- oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później dźwigać na 

własnych plecach. :) 

 

Informacje dodatkowe: 

● Żaden z noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich osób, dlatego obowiązkowo należy zabrać 

karimatę. W większości miejsc nie spotkamy klasycznych łóżek, tylko wspólne prycze. Pościeli nie 

ma, więc należy pamiętać o śpiworze.  

● Pewne jest, że w Jaśliskach zastaniemy prysznic. Pozostałe dwa noclegi wyposażone są w urządzenie 

imitujące ten cud techniki (lub posiadają na stanie miskę), ewentualnie nieopodal przepływa potok. 

Prąd będzie w Jaśliskach, powinien (co oznacza, że może okazać się inaczej) być także w Zawadce 

Rymanowskiej i, jak przystało na fachowców, w Chałupie Elektryków. 

● Należy rozsądnie gospodarować jedzeniem i planować zakupy - Beskid Niski nie obfituje w sklepy za 

każdym rogiem, a już na pewno nie ma ich przy żadnym noclegu oprócz Jaślisk. Podobnie sprawa 

wygląda jeśli chodzi o restauracje. 

● Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków, a także mogą 

wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.  

https://en.mapy.cz/s/javatazeka


 

 

 

● Wędrując w pasie granicznym należy posiadać przy sobie dowód osobisty. Warto rozważyć także 

dodatkowe ubezpieczenie na wypadek konieczności podjęcia akcji ratunkowej przez Słowaków, które 

do tanich nie należą, a płatne są z kieszeni poszkodowanego. 

● Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i Klub nie 

zapewniają usług przewodnickich. 

● Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300 

 

Koordynator:  

Natalia Łożykowska 

tel. 501 260 007 

rajdtentrzeci2022@gmail.com 

 

Zapisy: 

Zapisy odbywają się poprzez formularz. Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 26 kwietnia. Liczba 

uczestników jest ograniczona. Dane do przelewu zostaną udostępnione drogą mailową po potwierdzeniu 

zapisu. 

 

https://forms.gle/PYu9BVtvms7CLuyc8 

 

Koszty: 

 
Trasa pięciodniowa 

namiotowa 

Trasa czterodniowa 

namiotowa 

Trasa czterodniowa 

schroniskowa 

Studenci 170 161 197 

Halniacy studenci 154 145 178 

Nie-studenci 233 224 259 

Halniacy nie-studenci 211 202 235 

 

 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych materiałów. 

 

Noclegi:  

Z numerów kontaktowych do miejsc noclegowych należy korzystać tylko w sytuacjach awaryjnych, o 

pozostałe tematy należy pytać koordynatora rajdu!  

 

● Biwak Jasiel 

49.3632208N, 21.9170158E 

 

● Chałupa Elektryków 

Polany Surowiczne (49.451000N, 21.880444E) 

tel. 601 213 463 

 
● Chatka Studencka SKPB Rzeszów  

Zyndranowa 9 

tel. 604-469-705 

 

● Chatka Studencka SKPB Lublin 

Zawadka Rymanowska 30 

tel. 607 062 886 

 

 

● Schronisko Zaścianek 

Jaśliska 115 

tel. (13) 431-02-55 
 

https://forms.gle/PYu9BVtvms7CLuyc8

