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Pieniny – W Karpatach Zachodnich, nieco w cieniu Tatr (zaledwie 30 km od Zakopanego), znajduje się
pasmo górskie od wielu pokoleń doceniane za walory przyrodnicze. W końcu to Pieniński Park Narodowy
może się szczycić mianem pierwszego parku narodowego w Polsce!
Mimo, że najwyższym szczytem, jednocześnie zaliczającym się do Korony Gór Polski są Wysokie Skałki
(1050 m n.p.m.), to miano największej gwiazdy Pienin należy do szczytu Trzy Korony (982 m n.p.m).

_____________TRASA TRZYDNIOWA______________

DOJAZD:

Zbiórka: 8 grudnia (czwartek) o godz. 21:45 w holu głównym nowego dworca przy "Le Crobag". Pociąg
IC 87173 odjeżdżający z Poznania o 22:33 zabiera nas do Krakowa Głównego – wysiadamy o 5:38.
Z Krakowa przesiadamy się do wynajętego autobusu, który zabierze nas na punkty startowe. Stamtąd około
8:30 zaczynamy naszą wędrówkę. Miejsca w pociągu: wagon 24 miejsca 21-58. Do wyboru są przedziały
z niedziałającym ogrzewaniem, z zawsze działającym ogrzewaniem oraz innymi atrakcjami (przydzielane
losowo).

DZIEŃ I (piątek) wschód 7:19, zachód 15:40

Trasa długa (17 km, ok. 6,5 h) https://pl.mapy.cz/s/dusumupufo

Wysiadamy na parkingu w miejscowości Sromowce Niżne. Stamtąd ruszamy żółtym szlakiem w kierunku
szczytu Trzy Korony, mijamy Schronisko Trzy Korony i Wąwóz Szopczański. Na Przełęczy Szopka
skręcamy w prawo, na szlak niebieski (0x0000FF) i czerwony (0xFF0000), którym dotrzemy na szczyt Trzy
Korony (982 m n.p.m., trudność alpejska F- wg. IFAS , trudność skalna 0 wg. UIAA, brak konieczności
poręczówek ani zakładania obozów przejściowych ale przy dużym oblodzeniu mile widziane raczki).
Następnie niebieskim i czerwonym szlakiem obieramy kierunek na Zamkową Górę. Tu możemy zwiedzić
ruiny Zamku Pienińskiego. Następnie ruszamy dalej szlakiem niebieskim i czerwonym. Docieramy
skrzyżowania ze szlakiem żółtym, kierujemy się w stronę Krościenka nad Dunajcem. Na Bańków Groń
skręcamy niebieskim szlakiem na Sokolicę. Mijamy Przełęcz Burzana i Czertezik. Na przełęczy Sosnów
dalej wybieramy niebieski szlak, który prowadzi nas już bezpośrednio na Sokolicę. Tam podziwiamy resztki
charakterystycznej sosenki będącej symbolem pienin (nie wiadomo, czy dożyje do przyszłego rajdu Halnego
w Pieniny bo ucierpiała podczas akcji helikopterowej TOPR). Ze szczytu wracamy tą samą trasą na Przełęcz
Sosnów i tam wybieramy zielony szlak, który doprowadzi nas do Krościenka nad Dunajcem. Docieramy na
rynek, za ul Kazimierza Wielkiego skręcamy w prawo, przechodzimy przez most i skręcamy w prawo.
Idziemy wzdłuż rzeki Dunajec, ul Kozłeczyna, która później zmienia się w ul Główną. Na ul. Kozłęczyna
znajduje się min. ręczna myjnia samochodowa (4.1 gwiazdki wg. googlemaps). Następnie przechodzimy
przez Most Flisaków i idziemy ulicą Pienińską, którą docieramy do Schroniska PTTK “Orlica”, gdzie mamy
nocleg.

https://pl.mapy.cz/s/dusumupufo


Trasa krótka (13,3 km, ok. 5 h) https://pl.mapy.cz/s/fagabehulo

Wysiadamy na parkingu w miejscowości Sromowce Niżne. Stamtąd ruszamy żółtym szlakiem w kierunku
szczytu Trzy Korony (982 m n.p.m., trudność alpejska F- wg. IFAS , trudność skalna 0 wg. UIAA, brak
konieczności poręczówek ani zakładania obozów przejściowych ale przy dużym oblodzeniu mile widziane
raczki), mijamy Schronisko Trzy Korony i Wąwóz Szopczański. Na Przełęczy Szopka skręcamy w prawo,
na szlak czerwony i niebieski prowadzący na Trzy Korony. Następnie niebieskim i czerwonym szlakiem
obieramy kierunek na Zamkową Górę. Tu możemy zwiedzić ruiny Zamku Pienińskiego. Następnie ruszamy
dalej szlakiem niebieskim i czerwonym. Łączymy się znów ze szlakiem żółtym i kierujemy się w stronę
Krościenka nad Dunajcem. Docieramy do Bańków Gronik, tam trzymamy się żółtego szlaku aż do samego
Krościenka nad Dunajcem. Docieramy do ulicy Jagiellońskiej i skręcamy w prawo, przechodzimy przez
most i skręcamy w prawo. Idziemy wzdłuż rzeki Dunajec, ul. Kozłeczyna, która później zmienia się w ul
Główną. Przechodzimy przez Most Flisaków i idziemy ulicą Pienińską, którą docieramy do Schroniska
PTTK “Orlica”, gdzie mamy nocleg.

DZIEŃ II (sobota) wschód 7:20, zachód 15:40

Trasa długa (20 km, ok 8 h) https://pl.mapy.cz/s/nepuzureta

Po wyjściu ze schroniska kierujemy się w lewo, szlakiem niebieskim i czerwonym w kierunku Przełęczy
Pod Szafranówką. Tam zmieniamy szlak na żółty. Na pierwszym skrzyżowaniu szlaków żółtych, przełęczy
Na Gora idziemy prosto, w kierunku Lesnicy, na drugim skrzyżowaniu szlaków żółtych wybieramy szlak
prawy kierując się na rozdroże Rovňa. Kontynuujemy wędrówkę żółtym szlakiem, który łączy się z
niebieskim. Obok chaty Pieniny kończy się szlak żółty, więc kontynuujemy wędrówkę szlakiem niebieskim
aż do Ústie Lesnického potoka - Prielom Dunajca. Tam nasz szlak zmienia się na czerwony. Idziemy nim
wzdłuż Dunajca aż do rozwidlenia Huta, gdzie zmieniamy szlak na żółty. Docieramy nim na przełęcz
Targov, gdzie zmieniamy szlak na niebieski i idziemy w kierunku Lesnicy. Gdy szlak spotyka się ze
szlakiem zielonym, możemy kontynuować wędrówkę do Lesnicy, gdzie jest możliwość zrobienia zakupów
przed metą. Niezależnie, czy zejdziecie na moment z trasy czy też nie, dalsza wędrówka prowadzi przez
szlak zielony. Gdy szlak spotka się ze szlakiem czerwonym, skręcamy w lewo na szlak czerwony, który
prowadzi na Przełęcz Lesnické sedlo. Jeśli jeszcze się w tym nie pogubiłeś/aś to gratulujemy. Stamtąd
idziemy szlakiem żółtym przez Wysoki Wierch. Na skrzyżowaniu za Wysokim Wierchem wybieramy szlak
niebieski w kierunku Durbaszki. Zdobywamy Durbaszkę i następnie kierujemy się w stronę Schroniska pod
Durbaszką, gdzie mamy nocleg.

Trasa krótka (13km, ok 5,5 h) https://pl.mapy.cz/s/fuvolopezo

Po wyjściu ze schroniska kierujemy się w lewo, szlakiem niebieskim i czerwonym w kierunku Przełęczy
Pod Szafranówką. Tam zmieniamy szlak na żółty. Na pierwszym skrzyżowaniu szlaków żółtych idziemy
prosto w kierunku przełęczy ‘Na Gora’, na drugim skrzyżowaniu szlaków żółtych wybieramy szlak lewy.
Skręcamy w lewo na niebieski szlak, który zaprowadzi nas do Lesnicy, gdzie jest możliwość zrobienia
zakupów przed metą. W centrum wsi szlak niebieski spotyka się ze szlakiem zielonym, którym
kontynuujemy dalszą wędrówkę. Gdy szlak spotka się ze szlakiem czerwonym, skręcamy w lewo na szlak
czerwony, który prowadzi na Przełęcz Lesnické sedlo. Stamtąd idziemy szlakiem żółtym przez Wysoki
Wierch. Na skrzyżowaniu za Wysokim Wierchem wybieramy szlak niebieski w kierunku Durbaszki.
Zdobywamy Durbaszkę i następnie kierujemy się w stronę Schroniska pod Durbaszką, gdzie mamy nocleg.

https://pl.mapy.cz/s/fagabehulo
https://pl.mapy.cz/s/nepuzureta
https://pl.mapy.cz/s/fuvolopezo


Bonus (4 km, ok 1,5 h) https://pl.mapy.cz/s/kajakoluke

Po zdobyciu Durbaszki istnieje możliwość zdobycia szczytu Wysokie Skałki (1049 m n.p.m., +6 do fajności
i +3 do exp), należącego do Korony Gór Polski. W tym przypadku nie schodzimy z Durbaszki do
schroniska, lecz kontynuujemy drogę szlakiem niebieskim, przez Borsuczyny, Stachurówki i Kapralową
Wysoką. Wracamy tym samym niebieskim szlakiem.

DZIEŃ III (niedziela) wschód 7:21, zachód 15:40

Trasa wspólna (7,8km, ok. 3h) https://pl.mapy.cz/s/jolunevobu

Przy odpowiednim zagospodarowaniu czasu można przejść bonusową trasą z dnia drugiego.
Ze schroniska kierujemy się z powrotem na szczyt Durbaszka. Stamtąd niebieskim szlakiem kierujemy się w
stronę Szczawnicy i Palenicy. Mijamy m.in. Cyrhle, Łaźne Skały, Witkula. Na rozdrożu za Wiktulą
wybieramy szlak niebieski prawy, na Przełęcz Maćkówki i Palenicę. Stamtąd, dalej niebieskim szlakiem
schodzimy do Szczawnicy na stację paliw, ul. Główna 27, 34-460 Szczawnica
https://goo.gl/maps/hdxBks4Xjopx62Ab9
Stamtąd o 13:30 zabiera nas autokar do Krakowa. Pociąg IC 3700 z Krakowa Głównego odjeżdża o 17.27,
na stacji Poznań Główny jesteśmy według rozkładu o 22:41 (opóźnienie może ulec zmianie). Miejsca w
pociągu: wagon 17, miejsca 31-86,91.

_______________TRASA DWUDNIOWA_______________

DOJAZD:

Zbiórka: 9 grudnia (piątek) o godz. 21:45 w holu głównym nowego dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC
87173 odjeżdżający z Poznania o 22:33 zabiera nas do Krakowa Głównego – wysiadamy o 5:38 Miejsca:
wagon 23, miejsca 72,74,75,76,77,78. Z dworca Kraków Główny przechodzimy szybko i sprawnie na
znajdujący się nieopodal dworzec autobusowy. Tam szukamy autobusu kursowego firmy “Szwagropol”,
który o 6:10 zabierze nas na punkt startowy na przystanku “Szczawnica - Pieniny”.

DZIEŃ I (sobota)

Wysiadamy z autobusu Szwagropol na przystanku “Szczawnica
- Pieniny” (według rozkładu o godzinie 8:26) i kierujemy się
ulicą Pienińską do schroniska PTTK Orlica (ok. 1 km). W
schronisku możemy zrobić pobudkę osobom z trasy
trzydniowej i wybieramy wariant trasy długiej lub krótkiej z
dnia drugiego dla trasy trzydniowej.

DZIEŃ II (niedziela)

Tak jak dzień III trasy trzydniowej.

https://pl.mapy.cz/s/kajakoluke
https://pl.mapy.cz/s/jolunevobu
https://goo.gl/maps/hdxBks4Xjopx62Ab9


Co należy zabrać:
- wygodne buty, ochraniacze (stuptuty),
- klapki na zmianę w schroniskach,
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową,
- kompas, mapę oraz umiejętność ich obsługi,
- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku przed deszczem,
- śpiwór (w każdym ze schronisk mamy zarezerwowane łóżka)
- latarkę/czołówkę, element odblaskowy (obowiązkowo)
- legitymację studencką/potwierdzenie innych ulg na PKP
- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę,
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy,
- długopis na trasę specjalną,
- dobre samopoczucie i jeszcze lepszy humor
- dowód osobisty i kartę EKUZ

Pakując się weźmy pod uwagę, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później dźwigać na własnych plecach :)

Informacje dodatkowe:

• Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków, a także
mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

• Część tras prowadzi przez Słowację oraz wzdłuż pasa granicznego - warto zabrać ze sobą kartę
EKUZ oraz pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu. Ratownictwo górskie na terenie Słowacji jest
płatne.

• Słowacja należy do strefy euro. Warto zabrać je ze sobą, zwłaszcza, że jedyne sklepy na trasie w
sobotę będą po stronie słowackiej.

• W schronisku pod Durbaszką nie ma możliwości zakupu alkoholu.
• W grudniu ściemnia się już bardzo szybko - obowiązkowe czołówki, latarki i elementy odblaskowe.
• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i Klub nie

zapewniają usług przewodnickich.
• Numer ratunkowy w górach: GOPR +48 601 100 300 lub 985

GOPR Szczawnica 18 262 26 80

Noclegi:
• Schronisko PTTK “Orlica”

Ul. Pienińska 12
34-460 Szczawnica

• Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy "Pod Durbaszką"
Pod Homolami 4
34-460 Jaworki

Koordynatorzy:
Grzegorz Pittner
Jagoda Bachanek

rajdsniezny2022@gmail.com


