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TRASA: 
Muszyna – Krynica Czarny Potok –  
Jaworzyna Krynicka 
ATRAKCJE: 
Wjazd kolejk• gondolowa na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 M.N.P.M) – Spacer do 
schroniska  PTTK – Czas wolny ok. 1 h.�
 
 
Jaworzyna Krynicka 
To najwy•szy szczyt (1114 m.n.p.m) pasma o tej samej nazwie nale••cego do Beskidu 
S•deckiego. Na stokach Jaworzyny Krynickiej i u jej stóp znajduje si• jedna  
z najnowocze•niejszych stacji narciarskich w kraju. Obecna tam kolejka gondolowa jest 
najdłu•sz• i najnowocze•niejsz• kolejk• tego typu w Polsce. Mo•e ona przewie•• 
w ci•gu godziny 1600 osób, a obszerne 6-sobowe kabiny poruszaj•ce si• z pr•dko•ci• 5 
m/s zapewniaj• wygodn• i bezpieczn• jazd•. Wyjazd na szczyt trwa niecałe 7 min. Kolej 
Gondolowa wraz z 7 wyci•gami orczykowymi zapewnia imponuj•c• przepustowo•• 7,5 tys. 
osób/h. Po wyjechaniu na wysoko•• 1114 m n. p. m. ukazuje si• przepi•kny widok – 
panorama Tatr i cz••ci Beskidów. Jak przystało na renomowany o•rodek narciarski, 
zapewnia on szerokie, o•wietlone i do•nie•ane nartostrady oraz kompleksow•, 
profesjonalna obsług•. Rokrocznie na Jaworzynie Krynickiej odbywaj• si• ró•nego rodzaju 
zawody rangi ogólnopolskiej i mi•dzynarodowej, mistrzostwa i olimpiady komercyjne. 
Jaworzyna Krynicka zaprasza tak•e w sezonie letnim oferuj•c turystom wiele atrakcji: 

 
o •cie•k• przyrodniczo-edukacyjn• 
o liczne •cie•ki piesze 
o szlaki turystyczne, 
o trasy rowerowe 

 
Obszar Jaworzyny Krynickiej poło•ony jest na terenach Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, dzi•ki czemu zachował swe naturalne walory i pi•kno otaczaj•cej 
przyrody. 
Stoki Jaworzyny poro•ni•te s• przede wszystkim drzewostanem jodłowo-bukowym, 
chocia• bogactwa dopełniaj• jawory, jesiony, wi•zy, modrzewie, sosny, jarz•biny, brzozy, 
iwy i olsze.. Przy szlaku zielonym, 20 minut drogi od dolnej stacji kolejki gondolowej, 
znajduje si• powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie "Las pod Jaworzyn•". Ochronie 
podlega tu drzewostan bukowy o wygl•dzie pierwotnej puszczy, stare drzewa rosn• tu 
pomi•dzy du•ymi blokami piaskowcowymi. Sposród fauny spotkamy tu jelenia 
europejskiego, sarn• ,nied•wiedzia brunatnego, wilka oraz rysia. 
 
 

 
Cena: 

zgodnie z aktualnym programem 
W cenie: 

autokar turystyczny lub mikrobus 
pilot-przewodnik na trasie 

ubezpieczenie NNW w autokarze 
bilety na Kolejk� Gondolow� 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
Na wycieczki prosimy ubiera� obuwie sportowe 

 
 


