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SZCZEGÓŁY CENY 239 zł/os  
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem 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.

ŚNIEŻNE KOTŁY 26.02.2023

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 4:00
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej/ Krakowie. 

Godzina 9:00 przyjazd na parking przy Wodospadzie Kamieńczyka 
09:15 wędrówka piesza przy Wodospadzie Kamieńczyka, przez Schronisko na Hali Szrenickiej, gdzie
odpoczniemy, przejście na Śnieżne Kotły, zejście przy Wodospadzie Szklarki do Szklarskiej Poręby
Godzina 17:00 zejście do autokaru i wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 21:30 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych
przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik).

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Szklarska Poręba Huta 707 m n.p.m. - Rozdroże pod Kamieńczykiem 755 m n.p.m. - Schronisko
Kamieńczyk 843 m n.p.m. – Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej 1201 m n.p.m. - Mały Śnieżny Kocioł
1483 m n.p.m. - Śnieżne Kotły 1490 m n.p.m. - Schronisko pod Łabskim Szczytem 1170 m n.p.m. -
Wodospad Szklarka
Trasa średniej trudności – dystans 17,5 km – suma podejść 852 m – suma zejść 958 m – czas
przejścia 7 h + czas wolny 

TRASA WYCIECZKI 

Wodospad Kamieńczyka składa się z 3 kaskad o łącznej wysokości 27 m. Z progu spada do
malowniczego Wąwozu Kamieńczyka, który ma ok. 100 m długości, skalne pionowe ściany osiągają od
20-30 m wysokości, a szerokość w niektórych miejscach nie przekracza 4 m. Pod środkową kaskadą
wodospadu znajduje się niewielka, po części sztucznie wykuta przez Walończyków jaskinia „Złota Jama
”. Przy wodospadzie znajduje się schronisko „Kamieńczyk” i szałas "Sielanka ". Wodospad można
podziwiać tak z góry, jak i z dołu.

WODOSPAD KAMIEŃCZYKA
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Jest chyba najbardziej znanym wodospadem w polskiej części Karkonoszy i drugi co do wysokości,
położony na wysokości 525 m n.p.m. Z wysokości 13,3 m. ze skalnego progu spada skalną kaskadą,
wodospad spadając zwęża się u dołu przeistaczając się w wodną spiralę. Tuż przy nim znajduje się tu
schronisko "Kochanówka "

WODOSPAD SZKLARKI

Należy zachować ostrożność i mieć odpowiednie obuwie oraz ubranie dopasowane do warunków
pogodowych. Prosimy zabrać ze sobą czołówki oraz raczki na buty i kijki trekkingowe.
Raczki można  również wypożyczyć z biura po wcześniejszym zamówieniu - koszt wypożyczenia to 25 zł/
para lub zakupić 50 zł/ para

WAŻNE INFORMACJE

Śnieżne Kotły to dwa karkonoskie kotły polodowcowe, położone pomiędzy Łabskim Szczytem i Wielkim
Szyszakiem. Stanowią rezerwat ścisłym Karkonoskiego Parku Narodowego. Górna krawędź Śnieżnych
Kotłów leży na wysokości 1490 metrów n.p.m., a dno na wysokości mniej więcej 1200 m n.p.m. Mały
Kocioł Śnieżny położony jest po zachodniej stronie i jest głębszy, Wielki Kocioł natomiast położony na
wschodzie ma wyższe, bardziej strome zbocza (do 120 metrów). 
Na dnie Wielkiego Kotła są dodatkowo Śnieżne Stawki - 2 płytkie oraz niewielkie zbiorniki o krystalicznie
czystej wodzie. Śnieżne Kotły są doskonałym przykładem krajobrazu alpejskiego w Karkonoszach - śnieg na
dnie kotłów potrafi zalegać do połowy lata. Niezwykle ciekawa jest też miejscowa roślinność. 
W Śnieżnych Kotłach występuje skalnica śnieżna - gatunek endemiczny - jedyne miejsce w Europie
Środkowej. Kolejny gatunek, który, w naszym kraju występuje jedynie tu i w Tatrach, to rozrzutka alpejska
- rodzaj paproci, a jedyne na świecie stanowisko podgatunku tzw. bazaltowej skalnicy darniowej występuje
tylko w Śnieżnych Kotłach. Poza tymi wyjątkowo rzadkimi gatunkami rosną tu gatunki flory alpejskiej oraz
arktycznej, np.: sasanka alpejska, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka maleńka czy zimoziół północny
(relikt epoki lodowcowej). Ponad Śnieżnymi Kotłami góruje telewizyjna stacja przekaźnikowa, widoczna z
daleka, stanowiąca doskonały punkt orientacyjny. Na krawędzi Wielkiego Kotła znajduje się wiele punktów
widokowych, z jakich można podziwiać wyjątkowe panoramy. Tuż obok znajdują się skałki Czarcia
Ambona oraz Wielki Szyszak - drugi pod względem wysokości szczyt w polskiej części Sudetów.

ŚNIEŻNE KOTŁY


