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KUŹNICE – SCHRONISKO MUROWANIEC – KUŹNICE

Jedną z najpopularniejszych tras w pobliżu 
Zakopanego polecamy szczególnie osobom, 
które dopiero zaczynają przygodę z biegami 
górskimi w Tatrach – w prosty sposób mogą 
się tutaj zaznajomić ze specyfiką najwyższych 
gór w Polsce. Szlaki są często odwiedzane 
przez turystów, co również warto wziąć pod 
uwagę, planując wycieczkę.

Biegnąc ponad reglami, będziemy się mo-
gli cieszyć widokiem na rozległe panoramy 
tatrzańskich szczytów i otoczenie Doliny 
Bystrej. Cała trasa jest bardzo dobrze ozna-
kowana i nie powinna przysporzyć nam prob-
lemów orientacyjnych. Po drodze docieramy 
do schroniska Murowaniec, gdzie możemy 
odpocząć i czegoś się napić czy się posilić.

Jeśli ktoś preferuje strome podejścia od 
stromych zbiegów, to proponujemy pokonać 
trasę w przeciwnym kierunku. W razie niepo-
gody bądź przy silnym wietrze lepiej wybrać 
wariant przez Dolinę Jaworzynki.

Początek i koniec trasy znajdują się w Kuź-
nicach, dokąd dojeżdżają prywatne busy. 
Można też tutaj po prostu dobiec. Jeśli wy-
bierzemy samochód, można go zostawić na 
parkingu pod Krokwią (płatny).

TYP TRASY: PĘTLA

DŁUGOŚĆ: 10 KM
PRZEWYŻSZENIE: 600 M
SZACUNKOWY CZAS BIEGU: 1.30-
2.30 GODZ.
ZALECANA ILOŚĆ NAPOJU: 1,5 L
TEREN: ŚCIEŻKI, KAMIENISTE 
ŚCIEŻKI
STOPIEŃ TRUDNOŚCI: ŚREDNIO 
TRUDNA
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POLANA CHOCHOŁOWSKA – WOŁOWIEC – POLANA CHOCHOŁOWSKA

Długa i dość wymagająca wycieczka 
biegowa, choć jak na Tatry niezbyt trud-
na technicznie. Szlak prowadzi nas Doliną 
Chochołowską i otaczającymi ją szczyta-
mi.

W trakcie biegu będziemy mieli okazję 
podziwiać piękne widoki, m.in. na skaliste 
gniazdo Rohaczy.

Przy małej widoczności trasa momen-
tami może być myląca. W razie załamania 
pogody należy jak najszybciej zbiec w dół, 
np. schodząc z Wołowca bezpośrednio 
zielonym szlakiem do Doliny Wyżnej Cho-
chołowskiej.

Ze względu na zagrożenie lawinowe 
polecamy tę wycieczkę tylko latem i jesie-
nią. Jest to również część trasy biegu ultra 
Granią Tatr, który – jak wiemy – należy do 
najbardziej elitarnych biegów górskich w 
naszym kraju.

Właściwa trasa zaczyna się przy schro-
nisku na Polanie Chochołowskiej, ale aby 
do niej dotrzeć, musimy pokonać 8 km 
asfaltową drogą z parkingu (płatny) w 
Dolinie Chochołowskiej.

Do Chochołowa można dojechać bu-
sami z Zakopanego, które jeżdżą bardzo 
często.

TYP TRASY: PĘTLA

DŁUGOŚĆ: 16 KM
PRZEWYŻSZENIE: 1450 M
SZACUNKOWY CZAS BIEGU: 
2.30-4.30 GODZ.
ZALECANA ILOŚĆ NAPOJU: 2L
TEREN: ŚCIEŻKI
STOPIEŃ TRUDNOŚCI: TRUDNA


