
Skitoury na zbójnickim szlaku
 Beskid Sądecki - masyw Jaworzyny Krynickiej

Typ:skiturowa/rakietowa
Trudność:**

Opis:
Zbójecka trasa skiturowa w Beskidzie Sądeckim z widokiem na Tatry! Naszym celem będzie zbójnicki szczyt
Jaworzyny Krynickiej. Jaworzyna Krynicka to szczyt, który wznosi się na wysokość 1114 m. n.p.m. w Beskidzie
Sądeckim. Na stoku tej góry znajduje się tzw. Jaskinia Zbójecka. Wychodnie skalne występują m.in. na Pustej
Wielkiej  i  na  stoku  Wielkiej  Polany,  gdzie  znajduje  się  kolejna  w tych  górach  Jaskinia  Zbójecka.  Według
ludowych  podań  w  tych  jaskiniach  zbójnicy  chowali  swoje  skarby.  Jaskinia  Zbójecka  nazywana  jest  też
czasami  Diablą  Dziurą  i  ma  40  metrów  długości  i  12  metrów  głębokości.  Nieopodal  Jaskini  Zbójnickiej
znajduje się inny ciekawy obiekt czyli "Diabelski Kamień". 

Piękne  i  długie  polany  dadzą  Wam  niezwykłą  przyjemność  zjazdu,  a  dalekie,  panoramiczne  widoki
spowodują, że trasę tą będziecie pamiętać bardzo długo! Dla początkujących to idealna trasa - końcowy zjazd
odbywa się po przygotowanym stoku, więc na samym finiszu nie trzeba będzie się nadmiernie forsować!

Trasa (1 dzień)
Piwniczna Zdrój - Hala Pisana - Hala Łabowska - Runek - Jaworzyna Krynicka - Krynica Czarny Potok

Trasa (2 dni)
Pasmo Jaworzy Krynickiej
Jaworzyna Krynicka(wjazd kolejką) – Hala Łabowska – Hala Pisana – Cyrla – Rytro.

Prowadzący
Licencjonowany Przewodnik Górski Beskidzki.

Cena: 150 zł / os przy minimum 8 osobach

Cena zawiera:
usługę  przewodnictwa  górskiego  -  narciarskiego  i  podstawowy  instruktaż  z  zakresu  skitouringu  oraz
bezpiecznego poruszania się zimą.
Bonusy:
1) zniżki wypożyczenie sprzętu lawinowego na czas trwania wycieczki,
2) zniżka na wypożyczenie sprzętu skiturowego (buty, narty, foki oraz kije),
3) darmowa mapa Beskidu Żywieckiego wydawnictwa Compass.
Cena nie zawiera:
✗ wyżywienia,  dojazdu,  noclegu w schronisku ok.  30 zł  / osoba za noc (bez zniżek PTTK/innych) oraz

świadczeń własnych.
✗ Ubezpieczenia w Axa Polska (10 zł/ os)

Warunki uczestnictwa:
 posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (jak nie masz my Ciebie 

ubezpieczymy w Axa Polska – potrzebujemy od Ciebie takie dane do ubezpieczenia jak: imię i nazwisko, 
data urodzenia, adres zamieszkania i nr tel).

 posiadanie ubrania, obuwia i ekwipunku odpowiedniego do podejmowania działań w warunkach 
zimowych – wg. listy do pobrania,

 dobrą umiejętność jazdy na nartach zjazdowych,
 osoby niepełnoletnie (nie młodsze niż 16 lat) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów.
W przypadku niedostatecznej pokrywy śnieżnej lub innych wydarzeń niezależnych od organizatora 
zastrzegamy, tudzież zbyt małej liczby uczestników (minimum 8 osób) sobie prawo do zmiany/odwołania 
terminu w porozumieniu ze zgłoszonymi uczestnikami

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!
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Skitoury na zbójnickim szlaku 
 Beskid Sądecki - masyw Jaworzyny Krynickiej

Jak się zapisać?

Zapraszamy do zapisów wysyłając e-mail  na adres  narty@zbojnickie.pl (o treści  zawierającej
imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i termin wycieczki).

Wysłanie zgłoszenia jest udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
organizacji kursu (spokojnie - my też nienawidzimy spamu!)

Uwaga: Wszystkie trasy skiturowe wiodą przez miejsca gdzie wyznaczony jest Szlak Zbójników
Karpackich www.zbojnickiszlak.pl

Oprócz  zimowej,  górskiej  wędrówki  dowiemy  się  również  wielu  ciekawostek  o  zbójnikach
beskidzkich i gorczańskich!

Świadczenia i atrakcje:

• do każdej  imprezy w schroniskach (Babia Góra,  Rycerzowa/Racza,  Turbacz,  Łabowska)
możliwość  zorganizowania  biesiady  góralskiej  z  kapelą  Karpackie  Zbóje  –  cena
uzależniona od terminu i od ilości osób);

• Nocleg w tipi przy schronisku to koszt wypożyczenia + transport – około 1000 zł za całość
(pojemność ponad 15 osób śpiących);

• nocleg w zwykłych namiotach to cena wypożyczenia namiotu – 40zł namiot/noc, w jamie
śnieżnej 0 zł.

• w  cenie  usługi  przewodnickiej  wypożyczenie  trójcy  lawinowej  oraz  podstawowy
instruktaż z jej użycia oraz szkolenie z podstaw skitu ringu 

• wypożyczenie skiturów – piątek-poniedziałek (buty, narty, foki, ew. kije) 200 zł
• wypożyczenie rakiet śnieżnych 40 zł/doba (każda trasa skiturowa może być pokonana na

rakietach)
• na życzenie w tipi przygotujemy wino grzane – cena 15zł/osoba.
• w razie  potrzeby  możemy:  budować  szałasy,  jamy śnieżne,  szkolić  się  z  poszukiwania

człowieka zasypanego pod lawiną etc.
• możliwe są zajęcia linowe w rejonie Pienin – do indywidualnego ustalenia.
• dziennie skiturujemy po ok. 9 h
• trasy nie są trudne, ale dosyć długie, możliwe są strome pasaże w lesie – zawsze można

zejść na butach
• konieczne normalne wyposażenie górskie
• jeden przewodnik zabiera do 6–10 osób (na Babią Górę i w Bieszczady 4–6 osób).

 

JAKIM SPRZĘTEM DYSPONUJEMY?
Skitury (buty, foki, narty, kije)

Mamy  wiele modeli nart – od typowych skiturowych po szerokie narty na puch. Większość jest
wyposażona w wiązania Fritschi Diamir różnych modeli oraz Silvretta 505 i 555 Easy Go, które
gwarantują niezawodność, bezpieczeństwo oraz lekkość. W zestawie oferujemy buty, kije, narty
z wiązaniami i fokami. Posiadamy różne modele nart firm takich jak między innymi: Völki, K2,
Black Diamond,  Salomon,  Dynastar,  Atomic i  G3.Posiadamy buty wszystkich  najważniejszych
producentów – dzięki bogatej rozmiarówce, będziemy mogli bardzo dobrze dopasować je do
każdej, nawet nietypowej, stopy.

Dzięki  ciekawym  miejscom,  świetnej  kadrze  i  świeżym  pomysłom  chcemy  by  skitury,  które
organizujemy były inne od dotychczasowej oferty dostępnej dotąd na naszym rynku.
Wysoka jakość naszych wyjść skiturowych skłoniła do współpracy z nami takie marki jak  Black
Diamond, BCA, OeAV czy Planeta Gór.
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