
B I U R O  P O D R ÓŻY  M O B I L E  T O U R
W W W . M O B I L E T O U R . P L

MobileTourBP Mobile.Tour kontakt@mobiletour.pl 883-777-209

SZCZEGÓŁY CENY 195 zł/os  
koszty przejazdu busem klasy turystycznej, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie na trasie wycieczki,
opieka Przodownika/Przewodnika, opieka Pilota, Podatek Vat, bilet do PPN

MAŁE PIENINY I WYSOKA - KORONA GÓR POLSKI 
25.03.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 5:05
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:20 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:35
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 5:45
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej. 

Godzina 9:00- 9.30 Przyjazd na Parking w Jaworkach
9:30-16:30 Przejście trasą podaną w planie wejście na szczyt około 12:00 
17:00 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjne godziny powrotu 20:30 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych
przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Suma wzniesień: ok. 817 m  najwyższy punkt Wysoka 1050 m n.p.m. Długość trasy: ok. 16 km, suma
zejść 923 m.
Czas przejścia + czas wolny około 6-7 godzin.
Jaworki- Wąwóz Białej Wody- Przełęcz Rozdziela- WYSOKA- Schronisko Dubraszówka- Przełom
Dunajca- Schronisko Orlica- Szczawnica.

UWAGA - w warunkach jesienno-zimowych wymagane raczki. Zalecane kijki trekkingowe.

TRASA WYCIECZKI 

Rezerwat przyrody Biała Woda to kolejne, interesujące miejsce w Pieninach, niedaleko Szczawnicy.
Stworzono go aby chronić pozostałości po łemkowskiej wsi, a także niezwykłe formacje skalne, florę i
faunę oraz elementy przyrody nieożywionej, takie jak kaskady potoku z licznymi głazami. To
doskonałe miejsce do spacerów. Rezerwat Już na wstępie zachwyca wysokimi skałami o ciekawych
kształtach. Na początek poznaje się skałę Czubatą, a tuż za nią jedyną w swoim rodzaju Bazaltową
Skałę. Spacerując po rezerwacie warto zwrócić uwagę na Wąwóz Międzyskały z potokiem o licznych
kaskadach i mini-wodospadach, Czerwoną Skałkę, zwaną Skałką Sfinksa czy skalny amfiteatr
Konowalskie Skały. 

WĄWÓZ BIAŁEJ WODY - REZERWAT BIAŁA WODA
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Wysokie Skałki (słow. Vysoké Skalky, 1049,9 m – szczyt w Małych Pieninach, położony na granicy polsko-
słowackiej i będący najwyższym szczytem całych Pienin i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Dawniej szczyt
ten miał również inne, lokalne nazwy: Pamiarky, Kiczera. Używana przez tutejszą ludność (Łemków)
nazwa Pamiarky pochodzi prawdopodobnie od istniejącej tu niegdyś wieży triangulacyjnej, nazwa „Kiczera”
od Połoniny Kiczera znajdującej się pod szczytem, na południowo-zachodniej stronie góry. Na mapach
turystycznych często używana była też nazwa „Wysoka”. Góra zaliczana jest do Korony Gór Polski.
Szczyt Wysokie Skałki (Wysoka) notowany jest już w starych źródłach historycznych. Prowadzono na nim
nawet poszukiwania górnicze i już wtedy wiedziano, że jest najwyższym szczytem Pienin. W dokumencie
górniczym z 1739 r. przeczytać możemy: „Ta góra jest najwyższa między innymi górami i okrągła, na
której skała jest jako zamek. Przystęp do niej jest zbyt przykry, zaledwie człek pieszy wniść może.” Od
dawna też była zwiedzana przez turystów. W 1929 r. odnotowano pierwsze wejście zimowe na nartach
dokonane przez Mariana Gotkiewicza z towarzyszami.
Szczyt zbudowany jest z czerwonych wapieni krynoidowych. Od wschodniej i południowo-wschodniej
strony tworzy strome urwiska skalne o wysokości 5-20 m, w kierunku zachodnim na jego grani występuje
kilka skalistych garbów oraz wystające skałki: Szurdakowa Skała i Fidrykowa Skała

WYSOKA - KORONA GÓR POLSKI 

Do czasu II wojny światowej wsie u podnóża Małych Pienin były osadami Łemków, którzy po wojnie
najpierw dobrowolnie, a potem przymusowo (akcja Wisła) zostali stąd wysiedleni. Łemkowie utrzymywali
się m.in. z rolnictwa i pasterstwa.
W latach 1949-1952, na dawnych łemkowskich połoninach, ludowa władza postanowiła utworzyć
wzorcowe komunistyczne bacówki dla owiec przenoszonych tutaj z tatrzańskich hal.
Plan utworzenia „centrum wypasu owiec” skończył się fiaskiem, a wybudowane cztery bacówki,
pozostawione sobie, z roku na rok coraz bardziej niszczały – jedną z nich była bacówka pod Durbaszką.
Z dawnej „bacówki” pozostała tylko sama bryła. Obecny budynek z nowym, blaszanym dachem, ekologiczną
kotłownią olejową, przytulnym wnętrzem wyposażonym we wszystko, co jest potrzebne użytkownikom,
przyciąga wielu gości

SCHRONISKO POD DUBRASZÓWKĄ


