
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 30 maj – 02 czerwiec 
RAJD GÓRSKI 

Celem czterodniowego rajdu górskiego będą szlaki turystyczne, schroniska i walory przyrodnicze 

BESKIDU SĄDECKIEGO 
 
PROGRAM 
 
I dzień (czwartek) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 720 w Mysłowicach na 
stacji PKP, peron 2. Przejazd PKP do Krynicy. Zwiedzanie centrum uzdrowiska, 
przejazd busem do Czarnego Potoku. Wejście piesze na Jaworzynę Krynicką 
(1114m.). Czas przejścia 70 min. Tam Muzeum Turystyki Górskiej PTTK , schronisko 
PTTK a w nim nocleg. 

 
II dzień  (piątek) – przejście piesze czerwonym Głównym Szlakiem Beskidzkim na 
trasie Jaworzyna Krynicka, Runek (1080 m.), Hala Łabowska – schronisko PTTK, 
prywatne schronisko Cyrla, ruiny zamku ryterskiego, Rytro. Tu nocleg w zajeździe 
PTTK „Pod Roztoką”. Czas przejścia 7 godzin. 
 
III dzień  (sobota) – przejście piesze niebieskim i żółtym na najwyższy szczyt Beskidu 
Sądeckiego – Radziejową (1262 m.), należy do Korony Gór Polski.  Na szczycie 
drewniana wieża widokowa o wysokości około 20 m. Roztacza się z niej rozległa 
panorama na wszystkie strony. Oprócz wieży na szczycie znajdują się również pomnik 
1000-lecia Polski oraz betonowy obelisk, tablica informacyjna Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego oraz krzyż. Przez Radziejową przechodzi czerwono znakowany 
Główny Szlak Beskidzki, którym powędrujemy w kierunku Przehyby (1173 m.). Tu 
nocleg w schronisku PTTK. Czas przejścia 6 godzin. 
 
IV dzień  (niedziela) – przejście piesze żółtym szlakiem do Starego Sącza. Czas 
przejścia 3 godziny. Zwiedzanie tego jednego z najstarszych miast w Polsce, klasztoru 
Klarysek i ołtarza papieskiego. Powrót PKP do Mysłowic. Planowany przyjazd na 
godz. 2350. 
 
CENA ; 295 zł – członkowie PTTK  290 zł – członkowie SKKT   315 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd PKP, NNW, opieka przewodnika na całej trasie 
wycieczki,  nocleg w obiektach  PTTK; w schronisku na Jaworzynie Krynickiej, 
Zajeździe „Pod Roztoką”, schronisku Na Przehybie.    
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. 

Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. 
Tel/faks (032) 222 56 06 

Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa 
dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 

wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 


