
 

Plan wędrówek XXI Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Akademików i 

Wędrowników „Diablak”  

W ramach zlotu przewidzieliśmy dla was wędrówki górskie i nie tylko. 

Nowy Targ leży na Podhalu, z którego blisko jest do wielu różnych 

pasm górskich. Dlatego też dajemy wam możliwość wybrania sobie 

dwóch tras spośród niżej wymienionych.  

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota  i poniedziałek).  

 

Przy każdej wędrówce podane są szacunkowe koszty, które zawierają transport, wejście 

do Parku Narodowego lub muzeum.  

 

SOBOTA, 8.11.2014r.  

 

1.Wędrówka Tatrzańska 

Długość: 19,4 km 

Czas przejścia: 7:30 h 

Koszty:  18 zł + 3zł bilet ulgowy/6zł bilet normalny 

Trasa: Palenica Białczańska – Dolina Pięciu Stawów – Dolina Rybiego Potoku – Palenica 

Białczańska 

Mapa online:  mapa-turystyczna.pl/route/evu9 

Opis: Trasa Tatrzańska powiedzie nas z Palenicy  Białczańskiej w górę Doliny Pięciu 

stawów. Po drodze zobaczymy najwyższy w Polsce wodospad Siklawa. Następnie 

przeprawimy się przez Rówień nad Kępą (Świstówkę)  do sąsiedniej Doliny Morskiego Oka. 

 



 

 

2.Wędrówka Pienińska 

Długość: 13,1 km 

Czas przejścia: 6 h 

Koszty: 20zł 

Trasa: Szczawnica – Trzy Korony – Krościenko nad Dunajcem 

Mapa online: mapa-turystyczna.pl/route/zezr 

Opis: Wędrówka ta poprowadzi nas z kurortu znanego już w czasach Cesarstwa Austro-

Węgierskiego jakim jest Szczawnica przez najsłynniejszy szczyt Pienin - Trzy Korony, a zakończy 

w Krościenku nad Dunajcem. Trasa należy do średnio wymagających. Będzie się ona  rozciągać się  

na długości 13 kilometrów i mieć 500 metrów przewyższeń. Przejście trasy nie powinno zająć 

więcej niż 7 godzin. Najwyższym punktem będą oczywiście Trzy Korony (Okrąglica 982m). Warto 

zwrócić uwagę, że trasa wiedzie przez Sokolice gdzie znajduję się jedna z najbardziej znanych 

sosenek w Polsce. Zahaczymy też o ruiny XIII wiecznego Zamku Pienińskiego. 

 

 

3.Wędrówka na Turbacz I 

Długość: 23.6 km 

Czas przejścia: 6:40 h 

Koszty: 10zł + 2zł/4 zł 

Trasa: Obidowa – Turbacz – Nowy Targ 

Mapa online:mapa-turystyczna.pl/route/zsog 

Opis: Pierwsza z wędrówek na z dwóch planowanych wędrówek Turbacz zacznie się w Obidowej 

a skończy w Nowym Targu. Na miejsce dostaniemy startu dostniemy się miejskim autobusem. 



Trasa długa bo poprowadzi nas przez Stare Wiechy, potem na sam Turbacz, a potem w dół do 

stolicyPodhala.  

 

PONIEDZIEŁEK, 10.11.2014r. 

1.Wędrówka na Turbacz II 

Długość: 18,6 km 

Czas przejścia: 5:50 h 

Koszty: 10zł + 2zł/4zł 

Trasa:Nowy Targ – Turbacz – Nowy Targ 

Mapa online: mapa-turystyczna.pl/route/ctl 

Opis: Druga wycieczka na Trubacz zacznie się i skończy w Nowym Targu.  Będzie ona nieco 

krótsza. Na początek trasy czyli do osiedla Kowaniec dostaniemy się miejskim autobusem.  

Turbacz jest koroną pasma Gorców. Wznosi sie ona na na 1310 m.n.p.m.. Z jego szczytu widać 

zachodnie Beskidy na czele najwyższym szczytem Diablakiem, a  ze schroniska można zobaczyć 

Tatry w całej swojej okazałości.  

 



2.Zwiedzanie Nowego Targu 

Długość i czas przejścia: to się jeszcze okaże.  

Koszty: 22zł 

Opis: Zapraszamy na wędrówkę dla leniwych (oszczędzających siły, zepsutych przez zdrowie lub 

niezmobilizowanych:) - zamiast podziwiać górskie pejzaże (i czuć je w nogach:) przejdziemy się 

po Nowym Targu i poznamy kilka miejskich atrakcji. W planie m.in. kościół św. Katarzyny, 

zbudowany w II połowie XIV wieku; IZWiS, czyli Izba Zimnej Wojny i Socjalizmu w nowotarskim 

Urzędzie Miasta; Muzeum Podhalańskie ze stałą ekspozycją poświęconą rzemiosłu. Oraz, atrakcja 

główna, Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. I jeśli będzie możliwość - słynne nowotarskie 

lody. :) 

 
3.Wędrówka Tematyczna „Ja i drugi człowiek” 

Długość: 18 km 

Czas przejścia: 6:00 h 

Koszty: 18zł 

Trasa: Rabka Zdrój- Luboń Wielki- Szczebel- Lubień 

Mapa online: mapa-turystyczna.pl/route/s2cs 

Opis: Beskid Wyspowy swą nazwę wziął od charakterystyki regionu, a dokładnie od 

odosobnionych, pojedynczych szczytów. Podczas wędrówki mającej początek w Rabce-Zdrój 

będziemy mieli okazję odwiedzić dwa z nich. Zielonym oraz niebieskim szlakiem dotrzemy  

do szczytu Luboń Wielki (1022m n.p.m.), nazywany przez miejscowych Biernatką. Na szczycie 

znajduje się jedyne w całym Beskidzie Wyspowym schronisko PTTK, radiowo-telewizyjna stacja 

nadawcza oraz punkt meteorologiczny. Po zejściu do Przełęczy Glisne wyruszymy zielonym 

http://m.in/


szlakiem na Szczebel (977 m), który wznosi się m.in. ponad miejscowościami Mszana Dolna, 

Glisne, Lubień. Na jego szczycie znajduje się pomnik poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II, 

który był tutaj dwukrotnie w czasie swych górskich wędrówek. Na wierzchołku znajduje  

się również flaga Polski. Wędrówka zakończy się zejściem czarnym szlakiem do miejscowości 

Lubień.  

 

 

W razie pytań dotyczących wędrówek skontaktuj się z Biurem Zlotu lub z Michałem, który 

najlepiej wie, co Ci powiedzie.  

diablak@zhp.net.pl 

 michal.ogorzalek@gmail.com 

 


