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SZCZEGÓŁY CENY 210 zł/os.
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej ok. 600 km
w dwie strony , ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego
Przewodnika, opieka Pilota, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, bilety
wstępu: na trasę turystyczną Szczeliniec Wielki, bilet wstępu na trasę turystyczną Błędne Skały,
podatek Vat, opłaty drogowe i parkingowe.

SZCZELINIEC WIELKI - KORONA GÓR POLSKI, BŁĘDNE SKAŁY
TERMIN 23.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 5:55
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:40
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina
5:10
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu M1. 

Godzina 10:00 przyjazd na parking w Karłowie - wejście na Szczeliniec, czas wolny w
Schronisku
Godzina 14:00 przejazd na parking i zwiedzanie labiryntu skalnego
Godzina 17:00 – powrót na parking w Pokrzywnej
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

Suma wzniesień: ok. 402 m suma zejść: 318 m, Długość trasy: ok. 9 km Czas przejścia ok.5 godzin
30 minut + czas wolny
Szlak z Karłowa, najbardziej znany, historyczny, który prowadzi po 665 schodach (tyle w każdym
razie wybudowano w 1804 roku). Droga jest zabezpieczona poręczami i prowadzi przez przełęcz
pomiędzy Małym a Wielkim Szczelińcem, następnie na szczyt i tarasy widokowe. Czas dojścia na
taras widokowy przed schroniskiem ok. 60 minut

TRASA WYCIECZKI 
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Ma w sobie coś, co powoduje, że wielu tutaj wraca bez względu na pogodę. Magiczne miejsce, z
którego z kubkiem herbaty podziwia się zachody słońca. Szczeliniec - najwyższy szczyt (919 m n.p.m.)
Gór Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych co roku przyciąga tysiące turystów. Wiele
osób błędnie używa nazwy "Strzeliniec ". Nie od strzelania nazwa pochodzi, lecz od wielu szczelin,
jakimi poprzecinany jest wierzchołek masywu, a którymi poprowadzony jest malowniczy szlak
turystyczny. Przyroda przez tysiące lat, stworzyła różnorodne formy skalne przypominające swoim
wyglądem ludzi oraz zwierzęta. Wędrując labiryntami, można zobaczyć różnorakie formacje (Wielbłąd,
Mamut, Słoń, Kwoka, Małpa, Pies, Żółw, Sowa, Fotel Pradziada) oraz głębokie wąwozy i korytarze
(Piekiełko, Diabelska Kuchnia) tworzące labirynt skał. Wewnątrz licznych szczelin i korytarzy panuje
swoisty mikroklimat, a w niektórych miejscach śnieg utrzymuje się do lipca. Na Szczelińcu, a
dokładniej w Piekiełku, kręcono film "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian ". Na początku XIX w.
przybył na Szczeliniec, by podziwiać wschód słońca John Quincy Adams późniejszy prezydent Stanów
Zjednoczonych. Był tu także Johann Wolfgang von Goethe i wiele innych znanych postaci

SZCZELINIEC WIELKI

Obszar labiryntu Błędnych Skał ma powierzchnię ok. 22 ha. Obejmuje on swoim zasięgiem zespół
osobliwych form skalnych o wysokości 6-11 metrów, wytworzonych wskutek wietrzenia piaskowca
ciosowego. Błędne Skały to labirynt wąskich szczelin i zaułków oddzielających bloki skalne
kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: “Skalne Siodło ” , “Kurza Stopka ” ,
“Labirynt” , “Tunel” czy “Wielka Sala ”. W pobliżu Labiryntu znajduje się “Głaz Trzech Krzyży ”- był
to pilnie strzeżony punkt celny między Hrabstwem Kłodzkim a Królestwem Czech. Na głazie tym
znajduje się szereg dat, które, jak mówi legenda, ryto dla upamiętnienia przyłapania przemytników. Na
terenie Błędnych Skał znajduje się punkt widokowy na platformie o nazwie “Skalne Czasze ”. Widoczny
stąd jest m.in. Szczeliniec Wielki i Mały, Broumovska Vrchovina, miejscowość Machov, a przy dobrej
widoczności zobaczyć można także Karkonosze.

BŁĘDNE SKAŁY


