
Wtorek    kolejne

stories z cyklu 



Pozostajemy w górskich

klimatach i zabieramy Was

na Śnieżkę,

Królową Karkonoszy

 

(w zimowej odsłonie)



W programie: 

 Wariant I: szlak pieszy z

Przełęczy Okraj na Śnieżkę

Wariant II: wjazd kolejką na

Kopę, krótkie podejście na

Śnieżkę
(wariant możliwy po otworzeniu wyciągów) 

RACZKI
CZOŁÓWKĘ

ZABIERZ ZE SOBĄ:



ok 7 godz. 

ok 16 km

Karkonosze
Śnieżka Wariant I

Dojazd na Przełęcz Okraj autem (z Wrocławia ok 120km~2̀h)
Auto zostawiamy na parkingu przy Schronisku Na Przełęczy
Okraj (15zł)
Wejście na teren Karkonoskiego Parku Narodowego jest
płatne (bilet normalny 8zł, ulgowy 4zł), bilety warto kupić
online: https://kpn.eparki.pl/

841 m 
SUMA PODEJŚĆ

PRZEŁĘCZ OKRAJ - SKALNY STÓŁ - SOWIA PRZEŁĘCZ -
SCHRONISKO JELENKA - ŚNIEŻKA - SCHRONISKO JELENKA  
- PRZEŁĘCZ OKRAJ



Karkonosze
Śnieżka Wariant I

PRZEŁĘCZ OKRAJ - SKALNY STÓŁ - SOWIA PRZEŁĘCZ -
SCHRONISKO JELENKA - ŚNIEŻKA - SCHRONISKO JELENKA  
- PRZEŁĘCZ OKRAJ

Szlak prowadzący z Przełęczy Okraj na Śnieżkę to niezwykle
malownicza trasa, która przy dobrej pogodzie i warunkach

jest wręcz idealna na zimę.
 

Trasa jest stosunkowo długa, za to mniej wymagająca
biorąc pod uwagę przewyższenia. Przejście w dwie strony
liczy ok 16 km, co w zimie oznacza ok 7 godz. marszu. Do

tego doliczyć trzeba przystanki na zdjęcia, odpoczynek czy
jedzenie i picie. Zimą śmiało możecie liczyć 8-9 godz.

Raczki i czołówka to must have na trasie.
 

Ciekawostką jest to, że Przełęcz Okraj, położona na
wysokości 1046 m, to najwyżej położona przełęcz w Polsce,

na którą można wjechać drogą asfaltową. 
Na Przełęczy Okraj działa schronisko gdzie, w normalnych

okolicznościach, możecie zarezerwować nocleg. 



Karkonosze
Wariant I

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/ftpr

Cała relacja, z aktywnymi linkami, do pobrania na blogu 
(link w BIO)

W drodze powrotnej możecie nieco urozmaicić trasę 
i zejść do Schroniska na Przełęczy okraj czerwonym szlakiem,

omijając Skalny Stół (trasa odrobinę krótsza).

Odcinek niebieskiego szlaku pomiędzy Przełęczą Okraj a Skalnym
Stołem zamykany jest w okresie wiosennym (od 01.04 do 31.05) ze

względu na ochronę przyrody.
W tym czasie wybierzcie podejście w całości czerwonym szlakiem.

Śnieżka 

 

Link do trasy:
https://mapa-turystyczna.pl/route/y398

https://mapa-turystyczna.pl/route/ftpr
https://mapa-turystyczna.pl/route/y398


ok 2 h godz. (marszu)

ok 4,5 km (marszu)

267 m 
SUMA PODEJŚĆ

KARPACZ - DOLNA STACJA KOLEJKI LINOWEJ NA KOPĘ -
DOM ŚLĄSKI - ŚNIEŻKA - DOM ŚLĄSKI - GÓRNA STACJA
KOLEJKI LINOWEJ NA KOPIE - KARPACZ

Karkonosze
Śnieżka Wariant II

Dojazd do Karpacza autem (z Wrocławia ok 130km~2̀h)
Auto zostawiamy na parkingu przy dolnej stacji kolejki linowej
na Kopę
Bilet w dwie strony (wjazd i zjazd) na kolej linową kosztuje:

w sezonie niskim (pn-pt, z wyłączeniem długich
weekendów, świąt oraz miesięcy: lipiec, sierpień) -
normalny 55 zł, ulgowy 35 zł
w sezonie wysokim (lipiec - sierpień, soboty i niedziele,
długie weekendy i święta) - normaly 65 zł, ulgowy 45 zł 

*Informacje ze strony https://karpaczskiarena.pl/



Karkonosze
Wariant IIŚnieżka 

Link do trasy z Kopy na Śnieżkę: 
https://mapa-turystyczna.pl/route/rqnk

Cała relacja, z aktywnymi linkami, do pobrania na blogu 
(link w BIO)

https://mapa-turystyczna.pl/route/rqnk


Karkonosze
Śnieżka 

(ZDJĘCIA Z TRASY Z PRZEŁĘCZY OKRAJ NA ŚNIEŻKĘ)






























