Koninki - Obidowiec - Turbacz - Koninki
trasa ok. 16 km, czas przejścia 6:00 h
Koordynator: Ośrodek Kultury w Wiśniowej
Wyjazd: 18 maja 2019 r., godz.: 5:00 spod Ośrodka Kultury
Powrót: ok. godz.: 20:00
Koszt wyjazdu: ok. 45-50 zł
Szlak: zielony, czerwony, niebieski
Z parkingu udajemy się do kasy GPN, gdzie zgodnie z obowiązującym regulaminem powinniśmy
zaopatrzyć się w bilety wstępu (kupujemy we własnym zakresie). Kasa znajduje się zaraz za mostkiem przy
niebieskim szlaku. Wracamy pod kasę parkingu i idziemy w prawo do góry do stacji kolejki na Tobołów.
Oczywiście możemy zrezygnować
z wyjazdu kolejką, ale podejście na Tobołów nie jest atrakcyjne. Cena wyjazdu kolejką – bilety grupowe:
12 zł normalny, 10 zł ulgowy.
Wyciąg z Koninek na Tobołów jest dość archaiczny (wybudowany w 1982 r.). Krzesełka są 1-osobowe,
musimy się też przygotować na prawie 20- minutową jazdę w samotności. Podany czas wyjazdu ok. 10 min.
odbiega od rzeczywistego.
Na górze wysiadamy na polanie Tobołów, gdzie znajduje się punk gastronomiczny. Ruszamy wygodną
drogą (zielony szlak) na południe w kierunku Obidowca. Po drodze widoki w kierunku Turbacza i Beskidu
Wyspowego (Ćwilin i Śnieżnica).
Mijamy szczyt Tobołowa (994 m n.p.m.) i trawersujemy pod szczytem Suhory, gdzie znajduje się
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Przez Polanę Suhora schodzimy na Przełęcz, skąd w prawo odbija tzw. Kopana Droga na Stare Wierchy.
Teraz stromym podejściem przez las wchodzimy na Obidowiec (1106 m n.p.m.) gdzie dochodzi czerwony
szlak ze Starych Wierchów na Turbacz (około 50 minut z górnej stacji kolejki).
Wygodna, szeroka ścieżka jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w Gorcach, ponieważ przebiega poza
granicą GPN, często można też spotkać na niej quady lub crossy, które skutecznie rozjeżdżają szlak.

Idąc cały czas granią po lewej stronie odsłaniają się widoki na wyraźnie widoczny w dole Tobołów, a za nim
szczyt Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.) z charakterystyczną wieżą przekaźnika.
Wchodzimy na szczyt Rozdziele (1198 m n.p.m.) Jak sama nazwa wskazuje dochodzi tutaj boczna grań ze
szczytami: Solnisko i Gorzec. Z Rozdziela widać już całe Tatry Zachodnie. Powyżej przy dobrej pogodzie
widać również Babią Górę i pasmo Policy.
Stromym podejściem osiągamy miejsce, gdzie czerwony szlak skręca w prawo w górę bezpośrednio na
szczyt Turbacza. Pomimo, że ze szczytu nie ma praktycznie żadnych widoków, to oczywiście warto na nim
stanąć. My jednak idziemy dalej prosto trasą rowerową, która po kilkuset metrach łączy się z żółtym
i niebieskim szlakiem na skraju Hali Turbacz (z Obidowca 1h 15 min). Stąd, omijając szczyt, w kilkanaście
minut docieramy do schroniska .Z tarasu możemy podziwiać widoki w kierunku południowym na Tatry
i Podhale, na wschód na Halę Długą i kolejne szczyty Gorców (Kiczora, Gorc, Kudłoń).

Po odpoczynku schodzimy z powrotem na Halę Turbacz. Mijamy Diabelski Kamień i wchodzimy na Halę
Turbacz, na której znajduje się Szałasowy Ołtarz oraz kamień i tablica upamiętniające wyjątkowe
nabożeństwo, jakie odprawił tu ksiądz Karol Wojtyła. Z Hali wyraźnie widoczne są: Turbacz (schronisko),
Polana Wzorowa i nad nią szczyt Kiczory i Jaworzyny Kamienickiej. Pozostawiając żółty szlak prowadzący
na Przełęcz Borek skręcamy w lewo i wchodzimy na szczyt Czoło Turbacza ( 1259 m n.p.m.), które wznosi
się 27 m nad Halą. Schodzimy na polanę Czoło Turbacza, gdzie zielony szlak do Niedźwiedzia skręca w
prawo. Podążamy granią niebieskim szlakiem przez piękny bukowy las. Na końcu grani czeka nas bardzo
strome zejście na polanę Oberówka (miejsce biwakowe), skąd w parę minut drogą docieramy do Koninek
prosto na parking.

Informacje i zdjęcia zaczerpnięte z portalu: gorydlaciebie.pl oraz mapaturystyczna.pl

