
PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza w dn. 23 – 26 czerwca 2011 roku na 
wycieczkę turystyki kwalifikowanej, w trakcie której poznamy najwyższe pasmo 

Sudetów 

KARKONOSZE 
Głównie jednak wędrować będziemy po czeskiej stronie Karkonoszy. Noclegi w schroniskach. 

Poznamy również główne miasta leżące po czeskiej stronie Karkonoszy; Pec pod Śnieżką, 
Szpindlerowy Młyn, Harrachov. 

PROGRAM 

23-06-2011(czwartek)  - spotkanie uczestników o godz. 600 w Mysłowicach przy ulicy Powstańców, rejon stacji 

PKP. Przejazd autokarem na trasie : Mysłowice, A-4, Wrocław, Kowary. Przejście piesze do Sztolni Kowarskich, 

zwiedzanie. Przejście piesze na trasie; Sztolnie Kowarskie, Przełęcz Okraj(schronisko), schr.cz.  Jelenka, Czarna Kopa, 

Śnieżka, Rużova Hora, Pec pod Sneżkou. Tu zakwaterowanie w pensjonacie. Łączny czas przejścia 6,5 godz. 

Wieczorne zwiedzanie miasteczka Pec pod Sneżkou.  

24-06-2011(piątek)  – przejście piesze przez Obri Dul i przez najgłębszy kocioł karkonoski – Upska jama -
niebieskim szlakiem na główną grań do schroniska Dom Śląski. Na trasie muzeum KRNAP (czeskiego 
Karkonoskiego PN), zabytkowe kopalnie, słynne ponad 100 m. wodospady rzeki Upy. Następnie przejście przez 
Równię pod Śnieżką do czeskiego schroniska Luczni bouda. Dalej czerwonym szlakiem przez osadę Svaty Petr do 

miasta Szpindlerowy Młyn. Tu zakwaterowanie w pensjonacie. Łączny czas przejścia 8 godz. 

25-06-2011(sobota)  – zwiedzanie miasta Szpindlerowy Młyn, tego dnia w mieście odbędą się imprezy 
folklorystyczne w ramach Karkonoskiego Święta. Przejście piesze przez dolinę rzeki Łaby, najbardziej malowniczą 
dolinę Karkonoszy. Po odpoczynku w schr. Labska bouda, przejście nad Śnieżne Kotły, najcenniejsze przyrodniczo 
miejsce po polskiej stronie Karkonoszy. Zejście do schroniska „Pod Łabskim Szczytem”. Tu zakwaterowanie . Łączny 

czas przejścia 6 godz. Dla wytrwałych możliwość wędrówki dookoła Śnieżnych Kotłów, dodatkowo 2,5 godz. 

26-06-2011(niedziela)  – przejście piesze do schroniska Vosecka bouda i dalej do źródeł Łaby. Jest to jedno 
z najliczniej odwiedzanych miejsc po czeskiej stronie Karkonoszy. Dalsze przejście na grzbiet Karkonosza 
i do schroniska Vrbatowa bouda. Ten malowniczy odcinek szlaku poprowadzony jest krawędzią głębokiego 
Labskiego Dulu (kotła  Łaby). Dalsze przejście przez przełęcz Krakonosova snidane (śniadanie Karkonosza), wzdłuż 
niezwykle malowniczej doliny rzeki Mumlavy. Przed wejściem do Harrachowa zobaczymy malowniczy wodospad 
Mumlawy. Łączny czas przejścia 6 godz. Zwiedzanie miasta Harrachow – słynna skocznia mamucia, kościół 

św. Wacława z kryształowym ołtarzem, ekspozycja przyrodnicza KRNAP (czeskiego Karkonoskiego PN), kaplica 
św. Elżbiety z kryształowym dzwonem w sygnaturce. Tu zakończymy zwiedzanie Karkonoszy. Przejazd autokarem 
do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2200. 

CENA: 220 zł. – członkowie PTTK  210 zł. – członkowie SKKT*  
 
ŚWIADCZENIA: autokar, NNW i KL, opieka pilota/przewodnika, trzy noclegi wg programu.  

WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca (ok. 200 CZK).  

 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.  Tel/faks (032) 222 56 06. 

 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT 

i bezrobotnych wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, normalna 36 zł.  
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej. 


