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Albania/Macedonia - Korab 

Po jednodniowym odpoczynku nad Morzem Egejskim w Litochoro nadszedł czas, aby 

wyruszyć w kierunku Macedonii. Tak więc 6 - tego sierpnia 2018 roku o godzinie 8.00 

wyjeżdżamy w kierunku w Macedonii. Trasa zajmie nam około 6.00 do 7.00 godzin jazdy 

i ma długość 410 km. Jedziemy bezpośrednio pod strażnicę w Strezimirze, skąd startujemy 

następnego dnia na szlak. Mamy tam nocleg pod namiotem. 

41°48'23.6"N 20°37'07.9"E 

Na granicy grecko-macedońskiej jesteśmy o 9.10 (czasu polskiego, który obowiązuje też  

w Macedonii). Za 17 minut jesteśmy już w Macedonii i jedziemy w kierunku stolicy, 

czyli Skopje. Po drodze kilka opłat na bramkach. Pieniądze przyjmują w euro, lecz nie każde 

nominały. Należy poprosić o wydanie w euro, ponieważ może zdarzyć się, że wydadzą 

w denarach. Pod koniec trasy droga zmienia się z asfaltowej w drogę kamienistą i wiedzie 

cały czas pod górę. Widać na niej leżące duże głazy spadające ze zboczy. Jakoś udaje nam się 

ominąć wszystkie przeszkody i dojechać do celu. Jesteśmy pod strażnicą o 13.40. Stoi pod nią 

tylko jeden samochód osobowy na chorwackich numerach. Budynek jest zamknięty. Po 

jakimś czasie zjeżdża samochód policjantów wiozący kogoś w kierunku bazy, którą mają 

kilka kilometrów poniżej. Pytamy, czy możemy rozbić namiot, gdzie otrzymujemy 

pozwolenie na rozbicie się przy wiacie. 

 

Z góry schodzą Chorwaci. Twierdzą, że na szczycie byli sami i dojście zajęło im trochę ponad 

trzy godziny. Za kilka minut znów zostaliśmy sami, ponieważ wszyscy odjechali. 

Przygotowaliśmy sobie ciepły posiłek i przystąpiliśmy do konsumpcji. Ku naszemu 

pocieszeniu widzimy idącą od dołu parę z plecakami. Byli niemieckojęzyczni i po 

przywitaniu rozbili namiot. Za chwilę po nich dołączyła do nas kolejna para. W rozmowie 

https://mapa.targeo.pl/Mapa_Polski,28,22.5871325,41.0572356?l=6d28c7e6f343005e
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okazało, że są z Czeskiego Pilzna. Byli bardziej rozmowni od poprzedniej pary. Wszyscy 

następnego dnia wybieraliśmy się do góry. Wieczorem po kolacji ułożyliśmy się do 

namiotów. Policjanci nie przyjechali już do strażnicy, aż do następnego dnia. Noc nie była 

spokojna bo, co chwilę przejeżdżały obok nas samochody. Trudno się dziwić, ponieważ droga 

ta jak się okazało stanowi szlak przemytniczy. Gdy się uspokoiło, wyszliśmy na chwilę  

z namiotu, trzymając w ręku latarkę. Zaraz ze wzniesień obok usłyszeliśmy dziwne odgłosy, 

pohukiwań i gwizdów. Wyłączyliśmy latarkę i po chwili znów obok namiotu przejeżdżały 

kolejne samochody. Nad ranem obudził nas dziwny hałas samochodu wiozącego deski lub coś 

w tym stylu. Gdy wyszliśmy z namiotu nasi znajomi z Czech, zwijali swój obóz. Oni też 

wystartowali jako pierwsi na szlak. Po śniadaniu o 6.30 i my ruszyliśmy ich tropem do góry 

czerwonym szlakiem. Początek szlaku prowadzi przez las oraz trochę  kamienistą drogą  

w kierunku widocznej na wzniesieniu bacówki. Gdy do niej podchodzimy słychać szczekanie 

psów. Mając na uwadze informacje, że psy mogą być agresywne, trzymamy kijki  

w pogotowiu.  

 

Gdy podchodzimy bliżej, widzimy, że psy zamknięte są w kojcu, a zamieszkujący w budynku 

pasterze stali w progu. Po przywitaniu podążamy dalej. Wokół roztaczają się wspaniałe 

widoki, czego nie doświadczyliśmy, będąc na Mitikasie w Grecji. Góry te obfitują też w duże 

ilości potoków w czystą wodą. Gdy podeszliśmy wyżej, zauważyliśmy leżące połacie śniegu, 

dające początek potokom. 



3 

 

  

  

W górze było już widać nasz cel - Golem Korab 2764 m n.p.m.  Ostatni odcinek podróży to 

porośnięte trawą wzniesienie, kończące się kamienistym garbem. Na szczycie widać naszych 

znajomy Czechów, którzy jako pierwsi zdobyli górę w tym dniu. 
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My stajemy obok nich o godzinie 10.30, w dniu 7 sierpnia 2018 roku. Czas, jaki był nam 

potrzebny do zdobycia góry to cztery godziny. Widoki ze szczytu są wspaniałe, choć na 

horyzoncie widać już ciemne chmury podążające w naszym kierunku.  

Po sesji fotograficznej o godzinie 11-tej ruszamy w drogę powrotną. Poruszamy się dość 

szybko, widząc coraz bardziej ciemniejące niebo.  Po minięciu bacówki chmury dają upust, 

spuszczając nas spore ilości deszczu. Pod strażnicę przychodzimy o godzinie 14.00. Nadal 

pada deszcz. Wstawiamy namiot pod wiatę, aby trochę wysechł a sami przygotowujemy sobie 
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ciepły posiłek. Podejmuje decyzję, że nie pozostajemy na kolejny nocleg w tym miejscu, lecz 

przemieszczamy się do Kosowa. Po spakowaniu rzeczy około 15.30 wyjeżdżamy w dalszą 

drogę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty: 

- opłaty na bramkach autostrady łącznie 8€  

(zawiera również dwie opłaty przy wyjeździe w kierunku Kosowa), 

 

Zobacz film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=179Ln6zFQS4

