KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

w dniach 01.05 – 04.05.2020 r.

RAJD MAJOWY
Gorce, Beskid Sądecki
i Pieniny

WYJAZD 01.05.2020 r. - piątek: 05:00 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4,
05:05 parking autobusowy ul. Skowrońskiego (poniżej Biedronki)
01.05.2020 r. – piątek: PRZEJAZD NA TRASIE: PRUDNIK – NOWY TARG / KOWANIEC
10:30 Wymarsz na trasę Małopolskim Szlakiem Papieskim /żółtym: Nowy Targ Oleksówki (656 m) przez
Turbacz (1278 mnpm / schronisko) do Łopusznej Trasa o dł. 17 km , na ok. 5 ½ h marszu, suma podejść
700, suma zejść 797 m. przejazd do Szczawnicy Jaworki, zakwaterowanie „U Waligóry”
02.05.2020 r. – sobota: wymarsz szlakiem niebieskim z Sewerynówki (569 mnpm) przez Skrzyżowanie
pod Przehybą do Schroniska PTTK Przehyba (1158 mnpm), następnie szlakiem czerwonym przez Wielką
Przehybę (1191 mnpm), Radziejową (1262 mnpm), Wielki Rogacz (1172 mnpm) do Jaworek Trasa o dł.
21 km na 7 h marszu., suma podejść 1023, zejść 1020 m.
03.05.2020 r. – niedziela: wymarsz na trasę: szlakiem zielonym Krościenko - Przeł. Sosnów/Kazalnica
(658 m), następnie szlakiem niebieskim – Pod Sokolicą (687 m) - Sokolica (747 m) , powrót do
Kazalnicy, dalej szlakiem niebieskim – Czertezik (772 m) – Czerteż (774), Sokolą Percią – Burzana (729
m) - Ociemniały Wierch (724 m) – Białe Skały (749 m) – Bańków Gronik (689 m ) – Polana Wyrobek (715
m) - Góra Zamkowa (739 m)– Ostry Wierch/ Kosarzyska (851 m) – Pod Trzema Koronami (937 m) Okrąglica/TRZY KORONY (982 m) – Pod Trzema Koronami (937 m ) – Przeł. Szopka/Chwała Bogu (780
m), następnie szlakiem żółtym Polana Wyrobek – Bańków Gronik – Toporzysko (617 m) do centrum
Krościenka (420 m), następnie zielonym do miejsca zakwaterowania. Trasa o dł. 13 km, na ok. 6 ½ godz.
marszu, suma podejść 730 m, suma zejść 730 m
II wariant : szlakiem zielonym do Krościenka przystanek autobusowy, dalej szlakiem żółtym: Krościenko
nad Dunajcem – Toporzysko – Przeł. Szopka/Chwała Bogu, na Okrąglicę/Trzy Korony – Ostry Wierch
Góra Zamkowa – Limerczyki, do centrum Krościenka - trasa na ok. 5 h, o dł. 10 km, podejść 585 m,
III wariant: na Czertezik jw., następnie szlakiem zielonym - Burzana (729 m) – Toporzysko, następnie
szlakiem żółtym do Krościenka – trasa o dł. 6.5 km 3 godz. marszu, podejść 353 m, zejść 353 m.
godz. 17.30 - odjazd z Krościenka do miejsca zakwaterowania - pokoje „U Waligóry” w Jaworkach.
04.05.2020 r. – poniedziałek: wyjazd do Jaworek/Biała Woda, wymarsz na trasę szlakiem żółtym: Biała
Woda (639 m) – Czubata Skała – Wąwóz Międzyskały – Kuciubylska Skała – Nad Przeł. Rozdziela/
turystyczne przejście graniczne Jaworki – Litmanova (845 m), następnie szlakiem niebieskim : Przełęcz
Rozdziela (803 m) – Wierchliczka (964 m) – Jaworzyna (1001 m) – Uroczysko Zaskalskie ( 932 m) –
Polana Pod Wysoką (921 m) – Pod Wysoką (725 m) - Wysoka / Vysokie Skaly (1050 m), następnie
szlakiem zielonym Pod Wysoką (925 m) przez Wąwóz Homole do Jaworek – trasa ok 12,5 km, ok. 5 h
marszu, suma podejść 657 m, zejść 728 m. godz. 15:00 obiad, godz. 15:45 wyjazd do Prudnika
Koszt: 370 zł/os. zawiera transport autokarem, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 posiłek obiadowy w
dniu 4.05.2020r., 3 noclegi (pokoje 2, 3, 4 i 6 osobowe, wszystkie pokoje z łazienkami, bez TV, kuchnia z
lodówką (pustą) i naczyniami do dyspozycji, czajniki elektr. na każdym piętrze), informator rajdowy,
pamiątkową plakietkę rajdową.
WPISOWE BEZZWROTNE – 100 zł. do dnia 15.01.2020r. w biurze PTTK O/Prudnik, ul. Traugutta 19
lub na konto Oddziału w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001
odpowiedzialni za organizację: Barbara Drożdżowicz, Antoni Węglarz

