
 

Karpaty Huculskie  
25-29.08.2021 

 

PROGRAM: 

1 dzień 

Wyjazd z Krosna z przystanku naprzeciwko „Starego Cmentarza” o godz. 19:00, ul. 

Krakowska. 

Przejazd nocny przez Medyke (lub Krościenko - jesli będzie taka 

możliwość), Stryj, Iwano-Frankowsk (Stanisławów), Jaremcze, 

Worochta, Wołowa. 

 

2 dzień Rotyło - na najwyższy szczyt Beskidów Pokuckich  

 

Przejście piesze: Wołowa - poł. Rotundul - Rotyło (1483 m) - 

Kiedrowaty (1247 m) - Wołowa. (Dł. trasy ok. 20-21 km, czas 

przejścia ok. 8 godz.) 

Przejazd autobusem do Tatarowa. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 dzień Pohreptyna, Baba Ludowa - przez najwyższe szczyty 

Gór Hryniawskich 

Śniadanie. Przejazd autobusem do Ilci. Przejazd wantażiwkami 

(gruzawikami) na poł. Kamenycia. 

Przejście piesze: poł. Kamenycia - Pohreptyna (1605 m) - Baba 

Ludowa (1582 m) - Burkut  (Dł. trasy ok. 20-21 km, czas 

przejścia ok. 8 godz.) 

Przejazd wantażiwkami (gruzawikami) do Ilci. 

Przejazd autobusem do Tatarowa. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

4 dzień Gorgany - przez -morze” kosodrzewiny grzbietem Połoniny Czarnej 

Śniadanie. Przejazd autobusem do Jasini. Przejazd wantażiwkami (gruzawikami) na przeł. 

Okole. 

Przejście piesze: Przeł. Okole - źródła Czarnej Cisy - Wielka Bratkowska (1788 m) - Mała 

Bratkowska (1703 m) - Ruska (1612 m) - Czarna Klewa (1719 m) - Skrobiwka (1527 m) - 

Czarny Gruń (1486 m) - Czarna Cisa (Dł. trasy ok. 23-24 km, czas przejścia ok. 10 godz.)  

Przejazd autobusem do Tatarowa. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Uwagi: Trasa o dużym stopniu trudności z uwagi na: odległość, przewyższenia, warunki 

terenowe (wąska ścieżka w wysokiej kosodrzewinie). Powyższa trasa będzie realizowana 

tylko przy bardzo dobrych warunkach pogodowych. Opcjonalnie decyzją przewodnika może 

zostać zmieniona na: 

Gorgan Jawornicki 



 

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 
SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 

 

 

Przejazd autobusem do Mikuliczyna. 

Przejście piesze: Mikuliczyn - poł. Jawornik - Gorgan Jawornicki (1467 m) - Poł. Zelenica - 

wodospad Huk na potoku Żeniec - Mikuliczyn(Dł. trasy ok. 20 - 21 km, czas przejścia ok. 8 

godz.) 

 

lub Mały Gorgan i Syniak 

Przejście piesze: - Bukowel - Mały Gorgan (1592 m) - Syniak (1665 m) - połonina Chomiaków 

-dolina Żeńca - dolina Prutu (czas przejścia ok. 7-8 godz. dł. trasy - ok. 18-19 km) 

 

Przejazd autobusem do Tatarowa. 

lub na inną trasę. 

 

5 dzień Czarnohora - Z Bystreca przez pasmo Kostrzycy do Krasnyka 

Śniadanie. Przejazd autobusem do Ilci. Przejazd wantażiwkami (gruzawikami) do Bystreca. 

Przejście piesze: Bystrec - poł. Psariwka (1253 m) - Kostrycz (1544 m) - poł. Bołota - Hyga 

(1367 m) - poł. Wesnarka (1287 m) - Krasnyk (Dł. trasy ok. 17-18 km, czas przejścia ok. 7 

godz.) 

Wyjazd w drogę powrotną do Polski: Krasnyk - Jaremcze, Iwano-Frankowsk (Stanisławów), 

Stryj, Medyka (lub Kroscienko), Sanok, Krosno. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 

nocnych. 
 

CENA:  670 zł /  650* zł 
* - członkowie PTTK oraz młodzież do 16 lat 

 

Cena zawiera:  przejazd autobusem, usługę pilota - przewodnika, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 

obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NNW +ChP, TFG  

Płatne dodatkowo: bilety wstępu, przejazdy gruzawikami oraz inne opłaty obligatoryjne 600 

UHR 

Każdy uczestnik winien posiadać: 

✓ - ważny paszport, 

✓ - odpowiedni stan zdrowia i bardzo dobrą kondycję marszową (jest to wycieczka 

górska!) 

✓ - odpowiedni do wędrówki i pory roku strój i obuwie turystyczne 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz w uzasadnionych 

przypadkach zmiany tras wycieczek. 


