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Przewidzieliśmy dla Was 10 tras -  od bardzo łatwych po trudne - w pięciostopniowej 

skali trudności. Staraliśmy się wyznaczyć trasy tak, aby odpowiadały każdemu z was. 

Większość tras prowadzi po kombinacjach szlaków turystycznych. Za wyjątkiem trasy nr 1, 

która to jest najłatwiejsza: prowadzi z Rajczy Centrum do Nickuliny (nie wymagany jest żaden 

transport). W związku z tym zalecana jest ona np. dla rodzin z dziećmi.  

Każda z tras będzie miała opiekunów, którzy będą znali jej przebieg oraz będą 

zorientowani jak się do niej dostać. Wyceniając szlaki braliśmy pod uwagę: długość trasy, 

szacowany czas przejścia i przewyższenie. Zakładane trudności są orientacyjne, a decydując 

się na konkretny szlak, należy uwzględnić czynniki obiektywne tj. nasze przygotowanie 

fizyczne, czy poruszmy się z np. dziećmi itp.  

Szlaki są zróżnicowane także pod względem dowozu: te trasy, które zamykają się w 

pętle (start i meta w tym samym miejscu) nie będą obsługiwane przez autobusy – konieczny 

na nich jest własny transport. Są to trasy nr: 5, 6 i 10. Na pozostałe (poza trasą nr 1) zawiezie 

i odbierze Was autokar. W związku z tym, planujemy, żeby na jedną trasę mogło wybrać 

się 40 osób. W momencie wyczerpania się limitu miejsc na dany szlak, organizatorzy nie 

mogą zapewnić transportu autokarami dla większej ilości uczestników. Każda meta trasy jest 

jednocześnie punktem odbioru śmieci (będą to miejsca odpowiednio oznakowane). W opisach 

znajdują się linki do map i profili poszczególnych tras. Poniżej przedstawiamy przygotowane 

propozycje wraz z profilami i przebiegami tras: 

1. Start: Rajcza przez: Compel, Wilcze Gronie. Meta: Nickulina.  Szlaki: czarny, żółty. Bardzo 
łatwy szlak zalecany np. dla rodzin z dziećmi. Trasa 1 

2. Start: Milówka (start na końcu Prusowa) przez: Hala Boracza. Meta: Nickulina. Szlaki: 
zielony, niebieski. Trudność: średni. Trasa 2 Profil 2 

3. Start: Ujsoły Centrum przez: Muńcuł. Meta: Soblówka. Szlaki: zielony, niebieski. Trudność: 
średni. Trasa 3 Profil 3 

4. Start: Glinka przez: Krawców Wierch. Meta: Złatna. Szlaki: żółty, niebieski. Trudność: łatwy. 
Trasa 4 Profil 4 

5. Start: Soblówka  przez: Rycerzowa. Meta: Soblówka. Szlaki: żółty, czarny. Trudność: łatwy. 
Dowóz we własnym zakresie. Trasa 5 Profil 5   

6. Start: Złatna Huta przez: Bory Orawskie, Trzy Kopce, Rysianka. Meta: Złatna Huta. Szlaki: 
czarny, żółty, czerwony, czarny. Trudność: średni. Dowóz we własnym zakresie. Trasa 6 Profil 
6 

7. Start: Rycerka  Kolonia przez: Przegibek, Rycerzowa. Meta: Młada Hora (Danielki). Szlaki: 

zielony, czarny, czerwony, niebieski. Trudność: łatwy. Trasa 7 Profil 7 

8. Start: Rajcza (Rycerka Dolna) przez: Młada Hora. Meta: Rycerka Dolna. Szlaki: czerwony, 
niebieski, zielny. Trudność: trudny. Trasa 8 Profil 8 

9. Start: Złatna Huta przez: Lipowska, Hala Redykalna, Zapolanka. Meta: Nickulina. Szlaki: 
czarny, żółty. Trudność: trudny. Trasa 9 Profil 9 

10. Start: Rycerka  Kolonia przez: Wielka Racza, Przegibek. Meta: Rycerka  Kolonia. Szlaki: 
żółty, czerwony, czarny, zielony. Najtrudniejszy szlak. Dowóz we własnym zakresie. Trasa 10 
Profil 10 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11peDB1Nu1TjoxZbxWt8Mn9lyFU0
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=600n,657n,3858n,3857n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=600n,657n,3858n,3857n
https://mapa-turystyczna.pl/route/rjf0
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=687n,604n,633n,609n
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=570n,557n,703n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=570n,557n,703n
https://mapa-turystyczna.pl/route/rjfi
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=667n,3860n,3862n,668n,667n
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=704n,2524n,626n,686n,2522n,2524n,704n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=704n,2524n,626n,686n,2522n,2524n,704n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=704n,2524n,626n,686n,2522n,2524n,704n
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=578n,660n,638n,651n,601n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=578n,660n,638n,651n,601n
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=648n,601n,578n,3888n,649n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=648n,601n,578n,3888n,649n
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=704n,2523n,655n,644n,590n,3857n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=704n,2523n,655n,644n,590n,3857n
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=646n,3866n,662n,637n,638n,660n,3866n,646n
https://mapa-turystyczna.pl/route/profile?q=646n,3866n,662n,637n,638n,660n,3866n,646n

