Wiosna lub lato w Karkonoszach
– trekking od Szklarskiej Poręby do Przełęczy Kowarskiej

Terminy i ceny:

15- 20 maja 2021

4-9 września 2021

Cena: 1.550 PLN

Początek i koniec wycieczki w Jeleniej Górze – zbiórka od godz. 20.00.

ATUTY WYJAZDU:
- geograficzna wycieczka górska w małej grupie 6-9 osób
- przewędrujemy cały główny grzbiet Karkonoszy i spędzimy 4 dni na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego
- zdobędziemy najwyższe szczyty Karkonoszy: Śnieżkę (wys. 1.603 m n.p.m.) i Szrenicę (wys. 1.362 m
n.p.m.) i dowiemy się, dlaczego to pasmo jest najwyższe w Sudetach
- zobaczymy górskie jeziora i kary polodowcowe oraz formacje skalne, z których słyną Karkonosze
- nauczymy się rozpoznawać wybrane skały i rośliny Karpat
- poznamy roślinność na najwyżej w Polsce położonych torfowiskach na Równi pod Śnieżką
- podczas wędrówki przez sudecką peneplenę nauczymy się rozpoznawać wybrane skały i rośliny
- odwiedzimy sprowadzony z Norwegii zabytkowy kościół Wang koło Karpacza.
- zobaczymy wodospad Szklarki i zamek Chojnik – enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera
Maj i wrzesień to pod wieloma względami najlepszy czas na trekking przez Karkonosze. Zapraszamy
na pieszą wycieczkę po najwyższym paśmie górskim w Sudetach. W pięć dni przewędrujemy całe
Karkonosze od Szklarskiej Poręby do Przełęczy Kowarskiej. Zobaczymy głębokie cyrki i jeziora
polodowcowe, roślinność na najwyżej w Polsce położonych torfowiskach, granitowe formacje skał o
dziwnych kształtach i malowniczy wodospad Szklarki. Zdobędziemy Śnieżkę (wys. 1.602 m n.p.m.).
Odwiedzimy ruiny zamku Chojnik (XIV w.) i wypijemy kawę na Rynku w Jeleniej Górze. Osoby
przygotowane do prowadzenia wyjazdu: Krzysztof Rąpała, Jarosław Poniewiera
Wycieczka trwa pięć pełnych dni i zajmuje cztery dni robocze. Rozpoczniemy ją i kończymy w Jeleniej
Górze, gdzie można zostawić swój samochód. Wyjazd jest realizowany w grupie od 6 do 9 osób. Uwaga! To
jest wycieczka z plecakiem. Dla zainteresowanych oferujemy wynajęcie portera. Osoby zainteresowane
prosimy o szybkie zapisy ze względu na konieczność opłacenia noclegów w schroniskach.

TRASA WYCIECZKI - główne miejsca i obiekty na trasie: Jelenia Góra, zamek Chojnik, Cieplice, Szklarska
Poręba, Hala Szrenicka i Szrenica, Przełęcz Karkonoska, Karpacz, Śnieżka i Równia pod Śnieżką, Przełęcz
Okraj, Przełęcz Kowarska.

PROGRAM WYCIECZKI:
Początek każdej wycieczki w Jeleniej Górze - zbiórka pierwszego dnia wieczorem od godz. 20.00 i nocleg w
Jeleniej Górze. Nazajutrz wcześnie rano wyruszamy w góry. Planujemy 4-dniową wędrówkę przez
Karkonosze. Ze względu na COVID-19 możemy podać tylko ogólny plan wycieczki w formie powyższego
opisu. Dokładny program wycieczki dzień po dniu zostanie podany przed jej rozpoczęciem. Dostosujemy go
do prognoz pogody i bieżących potrzeb.
Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc w schroniskach prosimy o jak najszybsze
przysyłanie zgłoszeń.
Cena wycieczki: 1.550 zł (obejmuje: ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu z powodu zachorowania

na COVID-19 lub inną chorobę; ubezpieczenie NNW; 5 noclegów w schroniskach lub domach
wczasowych ze śniadaniami; przejazdy samochodami osobowymi; opiekę doświadczonego pilota; koszty
organizacyjne; podatek VAT; obowiązkową składkę na Fundusz Pomocowy COVID-19 ). Koszt wycieczki
obejmuje 3 niespodzianki.
Cena nie obejmuje: wyżywienia poza śniadaniami; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 40 zł).

