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1. Sokołowsko

0:00 h (0 m)

idź 0:10 h (0.6 km) szlakiem turystycznym czarnym w kierunku: Sokołowsko, skrzyżowanie
szlaków

2. Sokołowsko, skrzyżowanie szlaków

0:10 h (0.6 km)

idź 0:02 h (0.2 km) szlakiem turystycznym niebieskim / czarnym w kierunku: Bednarski Jar

3. Bednarski Jar

0:12 h (0.8 km)

idź 0:35 h (1.4 km) szlakiem turystycznym czarnym w kierunku: Przełęcz Sokołowska

4. Przełęcz Sokołowska

0:47 h (2.1 km)

idź 0:55 h (2.8 km) szlakiem turystycznym zielonym w kierunku: Przełęcz pod Granicznikiem
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5. Przełęcz pod Granicznikiem

1:42 h (4.9 km)

idź 0:45 h (2.1 km) szlakiem turystycznym czarnym w kierunku: Rozdroże pod Waligórą

6. Rozdroże pod Waligórą

2:27 h (7 km)

idź 0:01 h (56 m) szlakiem turystycznym niebieskim w kierunku: 50.6774341, 16.2702685

7. 50.6774341, 16.2702685

2:28 h (7.1 km)

idź 0:01 h (56 m) szlakiem turystycznym niebieskim w kierunku: Rozdroże pod Waligórą

8. Rozdroże pod Waligórą

2:29 h (7.1 km)

idź 0:15 h (1 km) szlakiem turystycznym niebieskim / czarnym w kierunku: Pod Waligórą

9. Pod Waligórą

2:44 h (8.1 km)

idź 0:03 h (0.2 km) szlakiem turystycznym niebieskim / żółtym / czarnym w kierunku: Przełęcz
Trzech Dolin

10. Przełęcz Trzech Dolin

2:47 h (8.3 km)

idź 0:01 h (32 m) szlakiem turystycznym niebieskim / zielonym / żółtym w kierunku: Schronisko
PTTK Andrzejówka

11. Schronisko PTTK Andrzejówka

2:48 h (8.4 km)

idź 0:55 h (2.6 km) szlakiem turystycznym czerwonym w kierunku: Bukowiec

12. Bukowiec

3:43 h (11 km)

idź 0:20 h (1.3 km) szlakiem turystycznym czerwonym w kierunku: Sokołowsko, skrzyżowanie

13. Sokołowsko, skrzyżowanie

4:03 h (12.2 km)

idź 0:02 h (0.2 km) szlakiem turystycznym czerwonym / zielonym w kierunku: Sokołowsko

14. Sokołowsko

4:05 h (12.4 km)
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OPRÓCZ TEGO WYDRUKU ZABIERZ ZE SOBĄ MAPĘ!
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Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Serwisu, szczególnie w
zakresie planowania tras. Serwis może dostarczać wskazówek, nie zastępuje on jednak mapy turystycznej,
niezbędnej w terenie. Użytkowniku, pamiętaj, w terenie kieruj się doświadczeniem i rozsądkiem!
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