
KRYNICA - ZDRÓJ

Na  szlakach

WYCIECZKA I

WYCIECZKA II

WYCIECZKA III

WYCIECZKA IV

WYCIECZKA V

WYCIECZKA VI

 - Krynica (Informacja Turystyczna, ) – Góra 
Krzyżowa ( ) – Przełęcz Krzyżowa ( ) – 
powrót do Krynicy  i ul. Zieloną; średni czas 
przejścia: ok. 2,5 godz.

 - Krynica (Informacja Turystyczna, ) – 
Góra Krzyżowa (  dalej trasa rowerowa w lewo aż do 

) – Holica ( ) – Krynica (ul. Halna – 
Muzeum Przyrodnicze „Łuczakówka”) – Krynica (ul. Cmentarna – 
cerkiew, cmentarz – grób Nikifora Krynickiego); średni czas 
przejścia: ok. 3 godz.

 - Krynica (ul. Pułaskiego, ul. Zieleniewskiego) – 
Jakubik (  w prawo) – Huzary ( ) – Góra Parkowa 
( ) – Krynica ( PTTK); średni czas przejścia: ok. 3,5 godz.

 - Krynica (Pomnik Jana Kiepury, ścieżka spacerowa: 
biało-czerwona) – Park Słotwiński – Słotwiny (do cerkwi, a później 
w lewo dojście do  i dalej  w lewo) – 
Przełęcz Krzyżowa ( ) – Góra Krzyżowa ( ) – 
Krynica (Biuro PTTK); średni czas przejścia: ok. 4 godz.

 - Krynica (Informacja Turystyczna, ) – 
Góra Parkowa ( ) – Huzary ( ) – Jakubik (

) – Kopciowa (Restauracja Cichy Kącik, a dalej bez szlaku do ul. 
Stara Droga) – Krynica (Park Słotwiński, ul. Piłsudskiego, centrum); 
średni czas przejścia: ok. 4,5 godz.

 - Krynica (pomnik Jana Kiepury, ) – 
Przełęcz Krzyżowa ( ) – Bukowinki ( ) – 
Jaworzynka ( ) – Kopciowa (Restauracja Cichy Kącik, 
a dalej bez szlaku do ul. Stara Droga) – Krynica (Park Słotwiński, ul. 
Piłsudskiego, centrum); średni czas przejścia: ok. 4,5 godz.
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ŚCIEŻKA  EDUKACYJNA

Ścieżka  przyrodnicza w Parku Zdrojowym (Góra Parkowa)
Ścieżka składa się z 11 przystanków. Obszar Góry Parkowej jest 
terenem unikatowym w skali kraju. Pełni on rolę terapeutyczną 
i wypoczynkową. Znajduje się tu wiele źródeł wód mineralnych, sieć 
ścieżek spacerowych oraz miejsca wypoczynku. Góra Parkowa poza 
walorami estetycznymi posiada też duże walory edukacyjne. 
Spacerując od przystanku do przystanku podziwiać można wiele 
gatunków flory i fauny rodzimej i obcego pochodzenia. Na przejście 
całej trasy ścieżki dydaktycznej trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godz.

Trasy rowerowe
Na rowerze można podziwiać uroki Beskidu Sądeckiego  korzystając 
z dróg asfaltowych albo szlaków  turystycznych.

Wybrane trasy asfaltowe:         
Deptak -  - Powroźnik 8km (skręt w lewo) - Tylicz 

14km (skręt w lewo) -  -  -  21km 1,5h
 Deptak -  - Muszyna 11km (skręt w prawo pod 

zamkiem) - Złockie 12,5km (skręt w prawo) -  16km - 
20 km (skręt w lewo za mostem) - Deptak  28km 2h

 Deptak - Pułaskiego - ul. Zieleniewskiego 1km (w lewo) -  
3km -  4,5km (lewo) -  10km (lewo) -  
15km 1,5h

Deptak - Pułaskiego - ul. Zieleniewskiego 1km (w lewo) -  
3km -  4,5km (w prawo) - Tylicz 9,5km (trzymać się 
prawej strony, po 600 m skręt w lewo) - Powroźnik 18km (skręt 
w prawo za przejazdem kolejowym) - Deptak 26km 2h

  ( ł a g o d n y  z j a z d )
Deptak - Muszyna Rynek 10km - Żegiestów 22km - Wierchomla 31km 
- Piwniczna 38km - Rytro 45km - Stary Sącz 55km 4h

zjazdy
Krynica Dolna

ul. Pułaskiego Deptak 
Powroźnik

Jastrzębik 

Mochnaczka Deptak

Mochnaczka

podjazdy

Roma

 Mofeta

Jakubik
Krzyżówka

Jakubik

1. 

2.

3.

4. 

5 . M a l o w n i c z a  D o l i n a  P o p r a d u

Krynicka
Organizacja
Turystyczna

Wszystko

w jednym miejscu

Informacja Turystyczna
ul. Zdrojowa 4/2
tel: 18 472 5577

Krynicka Organizacja 
Turystyczna

www.krynica.org.pl
sierpień 2017



K
R

Y
N

IC
A

 -
 Z

D
R

Ó
J 

   
   

   
 N

A
   

SZ
L

A
K

A
C

H
   

   
   

 K
R

Y
N

IC
A

 -
 Z

D
R

Ó
J K

R
Y

N
IC

A
 - Z

D
R

Ó
J           N

A
   SZ

L
A

K
A

C
H

          K
R

Y
N

IC
A

 - Z
D

R
Ó

J

Szlaki turystyki pieszej
SZLAK ZIELONY- z Krynicy przez Przełęcz Krzyżową na Jaworzynę 
(1114m n.p.m.) do wsi Złockie. Czas przejścia ok. 4 godz.  
Szlak rozpoczyna się od ulicy Dąbrowskiego za restauracją „Hawana”. 
Wiedzie on ulicą Zieloną do jej końca. Wchodząc w las, docieramy do 
Przełęczy Krzyżowej, gdzie zbiegają się szlaki niebieski i żółty. 
Od przełęczy wciąż zielonym kierujemy się na zachód do Doliny 
Czarnego Potoku. Dochodzimy do dolnej stacji kolejki gondolowej na 
Jaworzynę  – łączny czas przejścia ok. 1 godz. Dalej szlak zielony wraz 
z czerwonym doprowadzają do schroniska (kolejne 1,5 godz.). Stąd 
dzieli nas tylko 10 min. od przejścia na szczyt Jaworzyny Krynickiej. 
Ze szczytu kierujemy się w kierunku południowym. Trasa wiedzie 
zalesioną ścieżką, którą dochodzimy do cerkwi we wsi Złockie skąd 
możemy wrócić  autobusem miejskim do Krynicy. 

SZLAK CZERWONY - z Krynicy-Zdroju przez Jaworzynę, Runek, na 
Halę Łabowską do Rytra. Czas przejścia ok. 8 godz. 
Obok Pijalni Głównej rozpoczyna się szlak czerwony biegnący 
ulicami Nowotarskiego, Kraszewskiego, który w dalszej części skręca 
w ulicę Halną (GOPR) na stoki Góry Holica i schodzi w rejon Hotelu 
Czarny Potok – czas przejścia ok. 1godz. Istnieje możliwość dojazdu 
autobusem miejskim do Czarnego Potoku. Za hotelem Czarny Potok 
szlak zmienia kierunek na zachodni i lasem prowadzi do pomnika 
przyrody „Diabelski Kamień”. Od kamienia szlak wiedzie na zachód 
wraz ze szlakiem zielonym, a po rozejściu się ich prowadzi na szczyt 
Jaworzyny. Z Jaworzyny Krynickiej szlak czerwony biegnie cały czas 
lasem, na zalesiony szczyt Runka (1080 m.) - czas przejścia ok. 1 godz. 
Z Runka, szlak czerwony, początkowo krótko ze szlakiem niebieskim, 
schodzi na wschód, by po opuszczeniu niebieskiego zmienić kierunek 
na północny, a później na północno-zachodni. Utrzymując ten sam 
kierunek, biegnący cały czas lasem, osiąga wzniesienie 982 m., 
zmienia kierunek na zachodni i dociera  na teren polany Jawor. 
Utrzymując stąd kierunek północno-zachodni  ok. 15min dotrzemy 
na Halę Łabowską. Na Hali znajduje się schronisko PTTK i stacja 
GOPR. Hala Łabowska stanowi ważny węzeł szlaków skąd 
czerwonym szlakiem możemy dojść do Rytra (3,5 godz.). 
Z Hali Łabowskiej można również niebieskim szlakiem zejść do 
Łabowej lub żółtym do Łomnicy-Zdrój (południowy – zachód). 
Z każdej z tych miejscowości można dojechać do Krynicy- Zdroju. 

SZLAK NIEBIESKI - Krynica-Zdrój – Przełęcz Krzyżowa – Przysłop –  
Runek – Bacówka nad Wierchomlą – Pusta Wielka – Żegiestów. Czas 
przejścia ok. 6 godz. 
Szlak prowadzi od Deptaka i okolic Punktu Informacji Turystycznej 
w Krynicy-Zdroju, ulicami Pocztową i Kościuszki, od której zbacza na 
zachód między ogródki działkowe (willa „AS”), gdzie łączy się ze 
szlakiem żółtym. Oba szlaki żółty i niebieski, idą na północny–zachód, 
gdzie po pewnym czasie rozwidlają się. Szlak niebieski biegnie 
w kierunku północno-zachodnim i dociera do Przełęczy Krzyżowej 
(760 m.) – czas przejścia z Krynicy-Zdroju ok. 45 min. Z Przełęczy 
Krzyżowej biegnie dalej przez las do Runku, skąd czerwonym 
szlakiem  możemy dotrzeć do szczytu Jaworzyny Krynickiej lub 
kierując się  na zachód dojść do Bacówki nad Wierchomlą (1 godz.) 
skąd można zejść drogą gospodarczą do Szczawnika (1,5 godziny) 
i dojechać autobusem miejskim do Krynicy-Zdroju lub idąc dalej 
szlakiem niebieskim dojść do Żegiestowa Zdroju.

 - dookoła Krynicy-Zdroju : Krynica – Góra Parkowa – 
Jakubik – Huzary –  Kopciowa –  Jaworzynka – Góra Krzyżowa – 
Krynica Zdrój. Czas przejścia ok. 5 godz. 
Szlak rozpoczyna swój bieg od ul. Ebersa. Od drogi szlak żółty wiedzie 
wraz z niebieskim, alejkami parkowymi na szczyt Góry Parkowej – 
czas przejścia ok. 30 min. Z polany na południowym stoku, rozciąga 
się widok na dolinę Krynicy i pobliskie wzniesienia. Dalej, szlak żółty 
wraz z niebieskim jeszcze, schodzą na południowy wschód do 
rozejścia szlaków w pobliżu altany „Janina”. Szlak żółty nie zmienia 
kierunku i dociera do drogi Krynica-Zdrój – Tylicz (ul. Pułaskiego). 
Po krótkim przejściu drogą, szlak zmienia kierunek na północno-
wschodni i wraz ze szlakiem czarnym wychodzi na Huzary (865 m.) 
- czas przejścia ok. 30 min. Teraz szlak zmienia kierunek na północno- 
zachodni prowadzi do drogi Krynica-Zdrój – Krzyżówka w Kopciowej 
– czas przejścia ok. 1 godz. Z Kopciowej, po przekroczeniu szosy, szlak 
prowadzi ścieżką przez las. Po zmianie kierunku na południowy 
dociera na wschodni stok i na szczyt  Jaworzynki (899 m.)- czas 
przejścia ok. 45 min. Dalej szlak zmienia kierunek na południowo – 
wschodni i prowadzi przez Przełęcz Krzyżową – czas przejścia ok. 40 
min. Z przełęczy szlak prowadzi ścieżką na Górę Krzyżową, 
a później odbija na północ i dociera do Krynicy – Zdroju.

SZLAK CZARNY - z Krynicy do Tylicza; Krynica-Zdrój (Kopiec 
Pułaskiego) –Huzary (864m) – Tylicz. Czas przejścia ok. 1,5 godz.
Z centrum  dojście lub dojazd autobusem do Kopca Pułaskiego, 
później od kopca na wschód wchodzi się w las. Po ok. 20 min. drogi, 
dochodzi się do szlaku żółtego prowadzącego z Góry Parkowej. 
Tu szlak czarny zmienia kierunek na północny i wraz ze szlakiem 
żółtym wiedzie na Huzary (864 m.) – zajmuje to ok. 40 min. 
Pozostawiamy szlak żółty, który biegnie na północ w stronę osiedla 
Jakubik. Następnie szlak czarny przyjmuje kierunek południowo-
wschodni i wiedzie przez las, by na Szwarcowej zejść do Tylicza. 
W wiosce możemy obejrzeć cerkiew z XVIII wieku, Muzeum Dziejów 
Tylicza oraz kościół z XVII wieku. Z Tylicza do Krynicy- Zdroju można 
dojechać autobusem.

SZLAK ŻÓŁTY

Propozycje wycieczek pieszych
Wycieczka na Jaworzynę na trzy sposoby:

1. : szlak rozpoczyna się od skrzyżowania przy 
Kościele NMP w Krynicy. Ul. Piłsudskiego biegnie w kierunku ul. 
Dąbrowskiego (postój dorożek konnych). Przez mostek 
dochodzimy do ul. Zielonej i na samym jej końcu wchodzimy w las.  
Mijając Przełęcz Krzyżową dochodzimy do dolnej stacji kolejki 
gondolowej na Jaworzynę, skąd możemy kontynuować drogę 
szlakiem zielonym na jej szczyt bądź wsiąść w wagonik 
i wyjechać kolejką. (pieszo 3 h na szczyt, do dolnej stacji 1h).

2. : możemy zacząć wędrówkę od Alei 
Nowotarskiego, kierując się od Starego Domu Zdrojowego w stronę 
ulicy Kraszewskiego, wzdłuż której poruszamy się, aż wejdziemy na 
ulicę Halną. Mijamy budynek GOPRu i idziemy dalej, odbijając od 
drogi w jej górnej partii. Szlak wiedzie obok szczytu Holicy i dalej na 
północny-zachód. Następnie skręca gwałtownie na południe, 
prowadząc ku ulicy Czarny Potok, wzdłuż której przebiega na 
pewnym odcinku, by znów odbić od niej na północny zachód (za 
Hotelem Czarny Potok, tuż obok Parku Linowego). Szlak ten 
doprowadzi aż do szczytu Jaworzyny. (3 h)

3. z : zaczynamy od okolic poczty, za 
którą znajduje się ulica Kościuszki. Z niej to wychodzą razem szlaki 
niebieski i żółty. Wybieramy jeden z nich, mając na uwadze, że ten 
drugi jest nieco bardziej wymagający i przebiega przez sam szczyt 
Góry Krzyżowej, podczas gdy pierwszy omija go. Dochodzimy do 
Przełęczy Krzyżowej (do tej pory podróż zajęła nam około 50 
minut), gdzie oba wspomniane szlaki łączą się z tym oznaczonym na 
zielono. Wkraczamy na niego, kierując się na zachód ku szczytowi 
Jaworzyny, co trwa następną godzinę i 45 minut. 

Szlakiem zielonym

Szlakiem czerwonym

Szlakiem żółtym niebieskim

Ścieżka dydaktyczna "Na stoku Jaworzyny Krynickiej" 

W związku ze wzmożonym ruchem turystycznym na Jaworzynie 
Krynickiej – chcąc ukazać pozaprodukcyjne funkcje lasu – w 2003 r. 
powstała  ścieżka edukacyjna „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”, 
której długość wynosi blisko 4,5 km. Umożliwia ona turystom 
zapoznanie się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo – 
przyrodniczymi Jaworzyny, a także wielofunkcyjnym charakterem 
lasów krynickich. Podziwiać można ciekawe przyrodniczo formy 
biogrup drzew oraz drzewostanów, a także przykłady form ochrony 
przyrody ożywionej i nieożywionej. Ścieżka przyciąga bogactwem 
typowej dla lasów beskidzkich fauny i flory, a także pięknymi 
rozległymi panoramami na góry Beskidu Niskiego.

GOPR  601 100 300
numer ratunkowy w górach


