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●

DZIEŃ PIERWSZY:

Zaczynamy w Korbielowie w ośrodku GTJ „Stadnina Konia
Huculskiego”. Dojeżdżamy do szlaku niebieskiego, którym
podążamy dalej w stronę Przełęczy Przysłop (847 m.n.p.m),
Następnie kierujemy się na szlak żółty i schodzimy w dół w
stronę Wodospadu w Sopotni Wielkiej. Przy czarnym
szlaku skręcamy w prawo i główną drogą jedziemy w
stronę kościoła znajdującego się w tej właśnie
miejscowości. Przed końcem drogi asfaltowej skręcamy w
lewo i kierujemy się już polną drogą na południowy zachód.
Gdy na horyzoncie pojawi się wieża kościoła W Sopotni
Małej udajemy się w jej kierunku. Przed Kościołem
skręcamy w lewo i jedziemy pod górę w stronę Juszczyny na
Przełęcz u Poloka. Z przełęczy udajemy się drogą w lewo w
stronę Waligórki (818m n.p.m) a następnie w stronę
Durajki , gdzie połączymy się ze szlakiem żółtym. Jadąc
dalej przez Lachowe Młaki przetniemy szlak niebieski i
dojedziemy na Skałe( 946m n.p.m) gdzie nasz szlak łączy
się ze szlakiem konnym zwanym „ Do Źródeł Cięcinki” na
skale skręcamy w prawo jedziemy cały czas prosto przez
Halę Magura( 891m n.p.m) mijając po lewej stronie
historyczny krzyż. Jadąc cały czas prosto i zjeżdżając lekko
w dół dojedziemy na Przegib/Groń (638m n.p.m) skąd
kierujemy się dalej w dół w stronę ośrodka GTJ i
Agroturystyki „nad Potokiem” w Cięcinie. Tam przy dobrym
jedzeniu skończymy dzień pierwszy naszej wyprawy.

●

DZIEŃ DRUGI:

Z samego rana wyjeżdżamy z Agroturystyki „Nad Potokiem” i
udajemy się w stronę czerwonego szlaku. Po którym
przebiega jeden z najdłuższych szlaków konnych ( z
Brennej do Wołosatego). Mijamy po drodze skałe
„Świniarkę” i dojeżdżamy do wzniesienia Glinne (1034m
n.p.m), gdzie wjeżdżamy już w Beskid Śląski. Jedziemy
dalej w stronę Hali Radziechowskiej (1108m n.p.m), na
której zrobimy popas, a po drodze podziwiamy
przepiękną panoramę obydwu Beskidów. Ruszamy w
stronę Magurki Wiślańskiej (1140m n.p.m) i skręcamy
w lewo na szlak zielony prowadzący na Baranią Górę
(1220m n.p.m). Na szczycie znajduje się wieża
widokowa, z której rozciąga się widok m.in. na Zalew
Czarnej Wiślanki. Tu należy wspomnieć, ze Wisła
wypływa właśnie spod Baraniej Góry. Po krótkim
postoju zjeżdżamy w dół do schroniska PTTK na
Przysłopie, żeby coś zjeść, a następnie ruszamy dalej
niebieskim szlakiem w stronę Koniakowa. Po drodze
mijamy Karolówkę (931m n.p.m) oraz Tyniok (891m
n.p.m) i dojeżdżamy do przełęczy Koniakowskiej skąd
już tylko krótkie podejście pod Koronkę dzieli nas od
naszego miejsca noclegowego, gdzie będziemy mogli
zjeść coś dobrego, zrobić duży popas dla koni i
odpocząć po trudach wycieczki. Przejazd: ok 9 godzin

DZIEŃ TRZECI:
Rano po śniadaniu wskakujemy na nasze rumaki i jedziemy
szlakiem niebieskim zostawiając za sobą Koniaków.
Przed nami do pokonania Przełęcz Rupienka oraz
Sołowy Wierch. Zjeżdżamy z niego w dół przez os.
Węglarze i dojeżdżamy do Przełęczy Zwardońskiej,
gdzie żegnamy już Beskid Śląski i ponownie wjeżdżamy
w Beskid Żywiecki. Na przełęczy wjeżdżamy na szlak
graniczny czerwony i podążamy dalej Workiem
Raczańskim, po którym prowadzi również szlak konny ,
w kierunku Skalanki (867m .n.p.m) oraz Przełęczy
Granicznej. Następnie wspinamy się na szczyt Kikula
(1087m n.p.m) i jedziemy dalej na Wielki Przysłop
(1037m n.p.m). Tam sobie odpoczniemy, zrobimy duży
popas dla koni i nabierzemy sił przed podejściem na
Wielka Raczę (1236m .n.p.m) Podejście to jest dosyć
strome i wymagające, ale przepiękne widoki
rekompensują trud wspinaczki. Na Wielkiej Raczy
znajduje się taras widokowy, z którego można
podziwiać malowniczą Panoramę słowackiego Beskidu
Kisuckiego również wchodzącego w skład worku
Raczańskiego. Po krótkim odpoczynku jedziemy dalej
szlakiem czerwonym, gdzie po drodze mijamy Przełęcz
pod Orłem, rezerwat przyrody Śrubita, Jaworzynę
(1173m n.p.m) i znowu Kikule. Schodźmy Banią w dół
do czarnego szlaku i wychodzimy praktycznie przy
schronisku na Przełęczy Przegibek (990m n.p.m)gdzie
mamy zaplanowany nocleg. Schronisko to jest bardzo
przyjazne turystom i koniarzom. Znajdziemy tam ciszę,
odpowiedni klimat oraz duży popas dla koni.
Przejazd: ok 8 godz

●

DZIEŃ CZWARTY:

Po śniadaniu siodłamy konie i wyruszamy z powrotem na
szlak czerwony. Po drodze mijamy Banię, Majcherową
(1105m n.p.m) a po wyjściu z lasu jesteśmy już na
Wielkiej Rycerzowej (1226m n.p.m). Przy dobrej
pogodzie widać całe pasmo Pilska oraz Babiej Góry.
Schodzimy niżej żeby odpocząć i zrobić popas przy
Bacówce PTTK na Rycerzowej. Po któtkim postoju
ruszamy dalej szlakiem granicznym w stronę przełęczy
Pański Kamień (1023m n.p.m) a następnie
przechodzmimy przez rezerwat przyrody Oszus
(1155m n.p.m). Pamiętajmy, że na terenie rezerwatu
musimy zachować spokój, tak żeby nie spłoszyć żyjących
tam zwierząt i ptaków. Jedziemy dalej przez Jaworzynę
(1052m n.p.m) i zmierzamy w stronę przełęczy Glinka
(854m n.p.m) tam w lokalnych sklepikach możemy
uzupełnić zapasy jedzenia i picia. Z Glinki jedziemy
dalej szlakiem granicznym aż na Krawcowy Wierch
(1084m n.p.m), gdzie mamy zapewniony nocleg oraz
bezpieczny popas dla koni. Śpimy w bardzo dobrych
warunkach w bacówce PTTK.
Przejazd: ok 7 godzin

●

DZIEŃ PIĄTY:

Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony . Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wy świetlany , k onieczne może by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

●Krawców Wierch- Korbielów Szczyrbok
Rano po śniadaniu siodłamy konie i ruszamy szlakiem granicznym w stronę Grubej Buczyny (1132m n.p.m) Wielkiego Gronia (1075m n.
Przejazd: ok 7 godzin

RAJD KORBIELÓW – MRÓWCÓWKA
BESKID

DZIEŃ 1:
Zbieramy się w Sobotę rano o godz. 10:00 w
Korbielowie przy ośrodku GTJ'u,, Stadnina
Konia Huculskiego”. Ważne aby pamiętać o
tym, że uczestnicy tego rajdu muszą być
przygotowani na wszelkie gwałtowne zmiany
pogodowe, ponieważ okolice Jaworzyny (1047
m n.p.m), przez którą będziemy jechać, znane
są z różnych zjawisk pogodowych. Wsiadamy
na konie i ruszamy w stronę głównej drogi,
gdzie skręcamy w prawo i trzymając się szlaku
Trans beskidzkiego wyjeżdżamy na
Szelest(923m n.p.m), a stamtąd jedziemy dalej
szlakiem granicznym właśnie w stronę
wspomnianej już Jaworzyny, gdzie schodzimy
dosyć stromo w Przełęcz Głuchaczki. W
okresie letnim znajduje się tam studencka baza
namiotowa. Moża tam odpocząć i podgrzać
sobie posiłek. Po takim odpoczynku udajemy
się szlakiem granicznym w stronę Małej
Mędralowej (1042m n.p.m). Stamtąd
schodzimy w dół prosto do Mrowcówki u Pana
Grześka Mrowca, gdzie czeka na nas nocleg,
popas dla koni rozległa panorama na Lachów
Groń (1045m n.p.m), Suchy Groń i całe Pasmo
Laskowskie.
Czas przejazdu: 7 godz.

DZIEŃ 2:
Wracamy tą sama trasą do Ośrodka GTJ w
Korbielowie „Stadnina Konia Huculskiego”

RAJD NA WEEKEND

●

DZIEŃ 1:

Zbieramy się w sobotę rano o godz. 10:00 w
Korbielowie przy Ośrodku GTJ'u ,,Stadnina
Konia Huculskiego” . Będziemy jechać
szlakiem Trans beskidzkim w stronę
Buczynki po dosyć stromym zboczu.
Następnie wyjedziemy na Halę Miziową,
gdzie zatrzymamy się, żeby podziwiać
panoramę Beskidu Żywieckiego, Beskidu
Małego i Beskidu Śląskiego. Po krótkim
postoju jedziemy dalej szlakiem granicznym
przez Munczolik (1356m n.p.m), Trzy
Kopce(1216m n.p.m), Rysianke(1322m
n.p.m) i Hale Lipowską (1323m n.p.m),
gdzie zrobimy dłuższą przerwę na
odpoczynek i popas dla koni. Po około
godzinie wyruszymy dalej w stronę Hali
Boraczej, mijając po drodze Wierch Boraczy
(1224m n.p.m). Przy dobrej pogodzie
zobaczymy Polskie Tatry, część Słowacji
oraz panoramę Beskidu Żywieckiego.
Następnie szlakiem czerwonym dojeżdżamy

●
●

●

●

DZIEŃ 2
Ponownie o godz 10:00 siodłamy konie i
wracamy tą sama droga na Rysiankę. Tam,
po krótkim postoju, udajemy się szlakiem
niebieskim w stronę wodospadu w Sopotni
Wielkiej.
Przy wodospadzie skręcamy w prawo i
żółtym szlakiem udajemy się na Przełęcz
Przysłop. Na przełęczy wybieramy szlak
niebieski, którym dojedzimy do Korbielowa,
do Ośrodka GTJ'u ,,Stadnina Konia
Huculskiego”.
Czas przejazdu: ok. 7 godz.

MAłY OBÓZ PRZETRWANIA:
Korbielów-Mędralowa-Rabcice- Slana woda-PolchoraKorbielów
Dzień 1:
Zbieramy się z samego rana w Korbielowie
przy ośrodku GTJ-u ,, Stadnina Konia
Huculskiego”. Wyruszamy szlakiem
czarnym przez Polanę Gawlasie na Przełęcz
Glinnie (dawne przejście graniczne ze
Słowacją). Następnie jedziemy dalej
szlakiem czarnym, gdzie przejeżdżamy
spore wzgórze Student (935m n.p.m)
oraz Weskę (954m .n.p.m). Wjeżdżamy w
Beskid Krzyżowski, mijając po drodze
Szelust (923m n.p.m) i dojeżdżamy na
Jaworzynę (1047m n.p.m), gdzie przy
dobrej pogodzie zobaczymy panoramę
Babiej Góry, a nawet Tatr. Następnie
schodzimy w dół na Przełęcz Głuchaczki,
gdzie zatrzymamy się na dłuższy popas. Po
chwili odpoczynku ruszamy dalej w stronę
Hali Mędralowej (1169m n.p.m), gdzie
rozbijamy namiot, rozpalamy ognisko i
rozbijamy obóz na najbliższą noc.

Dzień 2:
Z samego rana po śniadaniu zwijamy obóz,
siodłamy konie. Udajemy się szlakiem
czerwonym w stronę Jałowcowego Garbu
(1017m n.p.m) i Przełęczy Jałowieckiej,
gdzie skręcimy na szlak zielony w kierunku
Małej Babiej (1517m n.p.m) do Przełęczy
Brona (1408m n.p.m) aż do Babiej Góry.
Zjeżdżamy zielonym szlakiem do Rabczyc i
tu mamy przygotowany nocleg w Drevenicy
u Kubika

Dzień 3:
O 9:00 rano po śniadaniu siodłamy konie i
jedziemy w kierunku Slonej Wody tam
zrobimy krótki odpoczynek oraz popas dla
koni następnie jedziemy w kierunku
przełęczy Glinnie i dojeżdżamy do

RAJD POLSKO-SŁOWACKI
DZIEŃ 1:
O godzinie 8:00 spotykamy się w Korbielowie przy
Ośrodku Gtj'u „Stadnina Konia Huculskiego”. Gdzie
będzie załadunek Koni i przewiezienie ich do
Orawskie Wesołe przy zielonym szlaku. Na
miejscu rozładunek i przygotowanie do wyprawy
w kierunku Pilska (1557m n.p.m) po drodze
jedziemy na Hale Dudowa (1095m n.p.m) Skalnik
(1450m n.p.m) Dojeżdżamy do Pilska (1557m
n.p.m) gdzie zrobimy krótki postój( przy dobrej
pogodzie można nacieszyć wzrok pięknym
krajobrazem Polsko- Słowackim). Następnie
jedziemy w kierunku Hali Lipowskiej i tu mamy
przygotowany nocleg oraz popas dla Koni.
Czas przejazdu ok 7 godzin

●

DZIEŃ 2

Po śniadaniu przygotowanie koni i ruszamy w kierunku
Rysianki (1322m n.p.m) następnie Sopotnia Wielka
(wodospad) (623m n.p.m) Przełęcz Przysłop (840m n.p.m)
i dojeżdżamy do docelowej stacji Ośrodka GTJ „Stadnina
Konia Huculskiego” w Korbielowie.

RAJD MAŁY WOREK RACZAŃSKI

●

DZIEŃ 1:

Zbieramy się rano w Korbielowie przy Ośrodku
GTJ'u „Stadnina Konia Huculskiego” . Jedziemy
w stronę Hali Miziowej (1330 m n.p.m.)
następnie przez Tanecznik (1323m n.p.m).
Przejezdżamy przez Moczorki (1356m n.p.m)Polanica (1343m n.p.m) – Trzy Kopce (1216m
n.p.m) – Przełęcz Bory Orawskie(1029m
n.p.m) -Wilczy Groń (973m n.p.m) Gruba
Buczyna(1132m n.p.m) Krawcowy Wierch
(1084m n.p.m) Na miejscu mamy
przygotowany nocleg oraz popas dla Koni do
samego rana.

●

Dzień 2

Po śniadaniu koło godziny 9:00 siodłamy Konie
i wracamy przez Krawcowy Wierch (1084m
n.p.m), Wielki Groń ( 1075m n.p.m) -Gruba
Buczyna (1137m n.p.m) , Rysianka (1322m
n.p.m), Romanke ( 1366m n.p.m) – Sopotnia
Wielka ( wodospad) ( 623m n.p.m),
Przełęczy Przysłop do Korbielowa do
Ośrodka GTJ'u „Stadnina Konia
Huculskiego”.
Czas przejazdu ok 8 godzin

RAJD BURSZTYNOWY
●
DZIEŃ 1:
Zbieramy się o godzinie 8:00 w
Korbielowie przy ośrodku GTJ'u
„Stadnina Konia Huculskiego”
przygotowujemy konie, siodłamy i
wyjeżdżamy w kierunku Przełęczy
Glinne, przejeżdżamy na stronę
Słowacką i jedziemy polami
Orawskiej Porhory w kierunku
schroniska Slona Woda, gdzie
będzie krótki postój, odpoczynek
dla koni. Następnie jedziemy
żółtym szlakiem w kierunku
Rabczyc do Drevenicy u Kubika
gdzie zanocujemy i zrobimy popas
dla koni przez całą noc.

●

DZIEŃ 2:

Po raňajku przygotowujemy konie.
Jedziemy przez Czyżów Wierszek –
L. Stańcowa – Zoskowa Polana –
Linorka- Cel Hala ŚmietanowaPrzełęcz Krowiarki:(1011m n.p.m)Głowniak (1296 m n.p.m)
Mosorny Groń (1047 m n.p.m) i tu
zostanie przygotowany nocleg oraz
popas dla koni.
●

DZIEŃ 3:

Po śniadaniu i przygotowaniu koni
jedziemy szlakiem Żółto-zielonym
do Przełęczy Jałowcowy Garb Medrak -Baza Namiotowa Głuchaczki- Jaworzyna (1047m
n.p.m)- Beskid KrzyżowskiKorbielów Górny i kończymy w
ośrodku GTJ „Stadnina Konia
Huculskiego” w Korbielowie.

RAJD SZLAKIEM GRANICZNYM W ŻYWIECKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM
●

DZIEŃ1:

O godz. 8:00 zbiórka w ośrodku GTJ „Stadnina
Konia Huculskiego” w Korbielowie.
Przygotowujemy i siodłamy konie. Po czym
rozpoczynamy jazdę w kierunku Hali
Miziowej (1330m n.p.m)gdzie będzie krótki
odpoczynek. Następnie Szlakiem Trans
beskidzkim mijamy Wzniesienie Tanecznik
DZIEŃ 2:
●
(1323m n.p.m) -Moczorki (1356m n.pm.) O 8:00 rano po śniadaniu siodłamy konie i udajemy
Palanica (1343m n.p.m)-Trzy Kopce
się w kierunku Ujsoł, a następnie szlakiem
(1216m n.p.m) -Przełęcz Bory Orawskie
czarnym przez Zapolankę (853m n.p.m) ,Halę
(1029m n.p.m) -Wilczy Groń (973m n.p.m)
Redyklną (1067m n.p.m) -Redykalny Wierch –
Schronisko na Hali Boraczej. Gdzie mamy
Gruba Buczyna (1132m n.p.m) Krawcowy
przygotowany nocleg oraz popas.
Wierch (1029m n.p.m) gdzie zrobimy krótki
postój i popas dla koni. Ruszamy żółtym
szlakiem, jedziemy do Glinki tam u Pani
Sołtys czeka nas●kolacja,
nocleg,
DZIEŃ
3:śniadanie
oraz popas dla koni
na po
całąśniadaniu
noc.
O 8:00
siodłamy konie i ruszamy
w kierunku Hali Lipowskiej następnie do
Hali Miziowej i zakończenie rajdu w
Ośrodku GTJ „Stadnina Konia Huculskiego”.

Plan 13 – dniowego rajdu

