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SZCZEGÓŁY CENY 235 zł/os  
W ramach opłaty zawarte są: W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej,
ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego Przewodnika, opieka Pilota, bilet
wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego, Podatek Vat, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny. CENA NIE ZAWIERA: biletu wstępu do Świątyni Wang- bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł wstęp
na plac świątyni 2 zł.

ŚNIEŻKA I SAMOTNIA 11.02.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 4:45
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:30 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 4:15
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 04:00
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii 
 autobusu M1 przy DTŚ. 

Godzina 09:00 Przyjazd do Karpacza przy Świątyni Wang 
Godzina 09:10 Przejście trasy: Świątynia Wang – Polana – Schronisko Samotnia – Schronisko Strzecha
Akademicka – Śnieżka. Przy dobrej pogodzie zejście przez Słonecznik i Pielgrzymy. 
Godzina 16:00 - 16:30 planowane zejście i zwiedzanie Świątyni Wang ( dla chętnych) Godzina 17:30 -
wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 21:30 – 22:00 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują
ewentualnych przesunięć , kolejność programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Świątynia Wang – Polana – Schronisko Samotnia – Schronisko Strzecha Akademicka – Śnieżka.

TRASA WYCIECZKI 

Trasa średniej trudności – długość całej trasy ok. 11,5 km - czas przejścia ok. 7 h 30 minut + czas
wolny – suma podejść: 823 m, suma zejść: 103 m. Świątynia Wang (ok. 831 m n.p.m.) – Polana (1067
m n.p.m.) – Schronisko Samotnia (1195 m n.p.m.) – Schronisko Strzecha Akademicka (1252 m
n.p.m.) – Śnieżka (1602 m n.p.m.)
Należy zachować ostrożność i mieć odpowiednie obuwie oraz ubranie dopasowane do warunków
pogodowych. Pamiętaj - na Śnieżce nawet latem bywa chłodno i wietrznie - panuje tu specyficzny
klimat!
CIEKAWOSTKA
W 1873 roku wydano tu pierwszą na świecie widokówkę. 
W 1868 roku po czeskiej stronie szczytu wybudowano schronisko, które funkcjonowało przez ponad
100 lat. Dziś na Śnieżce nie ma możliwości nocowania. W 1900 roku wybudowano na Śnieżce
obserwatorium, a pięć lat później pierwszą drogę na szczyt

OPIS TRASY PIESZEJ 
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JŚnieżka zwana niegdyś "Górą Olbrzymią " od wieków przyciąga uwagę turystów swoją sylwetką i bardzo
często zmieniającymi się warunkami pogodowymi. To najwyższy szczyt (1602 m n.p.m.) Karkonoszy i
zarazem całych Sudetów. Jest symbolem zarówno Karpacza jak i Karkonoszy. Góruje nad Karpaczem (200
m ponad Równię pod Śnieżką), to graniczny szczyt, wchodzi w skład szczytów Korony Gór Polskich i jest
najbardziej charakterystycznym szczytem w Karkonoszach, Panuje tu specyficzny klimat, podobny do tego
za kołem podbiegunowym. To właśnie spowodowało, że na niższych wysokościach ukształtowała się tutaj
unikalna dla tej szerokości geograficznej - roślinność alpejska. Średnia roczna temperatura na Śnieżce
wynosi nieco ponad 0°C, w najcieplejszym miesiącu zaś 10.6°C. Pokrywa śnieżna w zimie zalega tu zwykle
od października do maja. Wieją tu wiatry o dużych prędkościach (50-80 m/s) i występują nagłe zmiany
ciśnień, jak również zjawiska szczególne: opady z mgły, szadzi czy Ognie św. Elma. Pierwsze schronisko na
Śnieżce wybudowano w poł. XIX-tego wieku. Budynki, jakie możemy podziwiać dzisiaj, powstały niedawno
- w latach: 1967-76. Specyficzne „dyski” – mieszczą Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza
Hołdysa, magazyny, zaplecze techniczne oraz ba

ŚNIEŻKA 1602 M N.P.M.

Kto był w Karkonoszach, z pewnością zgodzi się z tym, że do najpiękniejszych ich zakątków należy Kociół
Małego Stawu. Właśnie tu, nad Małym Stawem, gdzie las ustępuje już miejsca kosodrzewinie, stoi perła
dolnośląskich schronisk - SAMOTNIA. Warto zboczyć z głównego szlaku prowadzącego od świątyni Wang
na Śnieżkę i nacieszyć oczy pięknem krajobrazu, bogactwem wysokogórskiej roślinności, a nawisami
śnieżnymi zimą. Mały Staw, nad którym znalazła swoje miejsce Samotnia, wcale nie jest mały. 255 metrów
długości i 185 szerokości przy 6,5 metrowej głębi sprawia, że tylko z racji sąsiedztwa znacznie większego
Wielkiego Stawu nadano mu taką nazwę. Lustro wody znajduje się na wysokości 1183 m n.p.m., 12 metrów
wyżej (1195) stoi schronisko. Samotnia jest jednym z najstarszych schronisk w Polsce. Słynie z przytulnej
atmosfery drewnianych wnętrz i domowej kuchni. Jest otwarta przez cały rok, leży na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego. Schronisko znajduje się mniej więcej w połowie drogi z Karpacza na
Śnieżkę

SCHRONISKO SAMOTNIA


