
Na wycieczki zapraszamy turystów indywidualnych. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
Wędrując po górach zadbajmy o odpowiedni strój, obuwie oraz prowiant. Wyruszamy bez względu na pogodę, ale przy gwałtownym pogorszeniu warunków pogodowych 

w trakcie wycieczki, jej trasa może ulec zmianie, jeśli będzie to stanowić o bezpieczeństwie uczestników.

Osoby poruszające się pieszo winny zachować odległość ponad 2 m od siebie, chyba że mają zasłonięte usta i nos, jak również wówczas, gdy zachowanie tej odległości nie jest 
możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do 
posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.

Data

08-VII

15-VII

22-VII

29-VII

05-VIII

12-VIII

19-VIII 

26-VIII

Nazwa wycieczki

Historia mrożąca krew 
w żyłach, czyli lodowa 
przeszłość Karkonoszy

Las wokół nas

Karkonosze - The Giant 
Mountains - guided tour 
in English

Jak to było z olimpiadą 
w Karkonoszach - 
szlakiem dawnej 
infrstruktury sportowej

Tajemnice góry Chojnik

Fioletowy zawrót głowy - 
wycieczka na ametysty

Polodowcowe czary - 
co kryją w sobie 
kotły i kary

Po tropach 
i śladach zwierząt

Czas 
trwania 

5-6 h

4-5 h

5-6 h

4-5 h

3-4 h

4 - 5 h

6 - 7 h

4 - 5 h

Trasa/opis

Świątynia Wang - Polana - Kocioł 
Małego Stawu - Strzecha Akademicka - 
Biały Jar - dolna stacja wyciągu 
na Kopę w Karpaczu

CI KPN w Karpaczu  - Droga Urszuli - 
schronisko Nad Łomniczką - Orlinek - 
CI Karpacz

Dolna stacja wyciągu na Kopę 
w Karpaczu - Dolina Pląsawy - 
Polana - Samotnia - Strzecha 
Akademicka - dolna stacja wyciągu 
na Kopę w Karpaczu

KCEE - nartostrada Puchatek - 
fragment starego toru bobslejowego - 
zielony szlak w kierunku Wodospadu 
Kamieńczyka -  fragment starego 
toru bobslejowego - czarny szlak - 
powrót do KCEE

Jelenia Góra (Sobieszów) - Zbójeckie 
Skały - zamek Chojnik - Piekielna 
Dolina - Jelenia Góra (Sobieszów)

CI KPN - Skalne Osiedle 
w Karpaczu - CI KPN

KBG - rozdroże pod Śmielcem - 
Rozdroże pod Wielkim Szyszakiem - 
Śnieżne Kotły - KBG Jagniątków

KBG Jagniątków - Czarny Kocioł 
Jagniątkowski - KBG Jagniątków

Miejsce  i godzina spotkania

Kasa biletowa KPN obok 
świątyni Wang w Karpaczu, 
godz. 09.00

Centrum Informacyjne KPN, 
ul. Leśna 9 Karpacz, 
godz.10.00

Spotkanie przy Dzikim 
Wodospadzie w Karpaczu, 
godz. 9.00

Karkonoskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej 
w Szklarskiej Porębie, 
ul. Okrzei 28, 
godz. 9.00

Kasa biletowa KPN przy 
czerwonym i czarnym szlaku 
na Chojnik w Sobieszowie, 
godz. 10.00 

Centrum Informacyjne KPN , 
ul. Leśna 9 Karpacz, 
godz. 10.00

Karkonoski Bank Genów 
Jagniątków, ul Myśliwska 12 
godz. 9:00

Karkonoski Bank Genów 
Jagniątków, ul. Myśliwska 12 - 
brama wejściowa do KPN 
na Koralowej Ścieżce, 
godz. 8.00

Uwagi 

Trasa średnio 
wymagająca 
pod względem 
kondycyjnym

Wycieczka prowadzona 
w języku angielskim, 
trudność: średnia

Warto zabrać woreczki 
na zebrane okazy 
minerałów

Trasa wymagająca pod 
względem kondycyjnym

W przypadku mniej 
atrakcyjnej pogody, 
możliwa zmiana trasy
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