Propozycje wycieczek pieszych
TRASA 1 – czas około 3 godzin

Karpacz Górny - Muzeum Zabawek i Lalek - Świątynia Wang - Polana - Kozi Mostek - Domek Myśliwski Samotnia - Strzecha Akademicka - Kopa - Karpacz Biały Jar
Trasa spacerowa rozpoczyna się w Karpaczu Górnym przy Muzeum Zabawek i Lalek. Można zobaczyć jedyną w
Polsce ekspozycję (ponad 1000 eksponatów zabawek i lalek), która w całości pochodzi z prywatnych zbiorów
twórcy i dyrektora Pantomimy Wrocławskiej Henryka Tomaszewskiego. Taki zbiór to niezwykła rzadkość więc
namawiamy do odwiedzin. Po wyjściu z muzeum należy skierować się w lewo ulicą Karkonoską i skrótem ulicą
Saneczkową do Świątyni Wang. Jest to nie tylko obiekt turystyczny, lecz także czynny kościół ewangelicki, w
którym odbywają się nabożeństwa. Jest to drewniany kościół z XII wieku sprowadzony z Norwegii z miejscowości
Vang. Legenda mówi, że po wrzuceniu pieniążka do sadzawki powrócimy w te strony ponownie. Kościółek jest
dostępny dla zwiedzających turystów z zewnątrz oraz wewnątrz. Dalej kierujemy się niebieskim szlakiem (ten
odcinek szlaku do Strzechy Akademickiej jest wykorzystywany jako trasa rowerowa) i dochodzimy do Koziego
Mostku na Łomnicy. Po lewej stronie drzew można dostrzec Domek Myśliwski - został on postawiony nad
Łomnicą w 1924 roku przez hr. von Schaffgotscha. Przez wiele lat po drugiej wojnie światowej był studenckim
schroniskiem turystycznym. Obecnie jest własnością Karkonoskiego Parku Narodowego. Niebieski szlak
poprowadzi nas do Kotła Małego Stawu, nad brzegiem którego stoi Schronisko Samotnia - jedno z
najpiękniejszych miejsc w Karkonoszach. Schronisko jest obiektem zabytkowym zbudowanym pod koniec XIX
wieku położonym nad brzegiem Małego Stawu na dnie kotła polodowcowego. Mały Staw jest drugim pod
względem wielkości jeziorem w Karkonoszach, zajmuje powierzchnię do 3 ha, a jego głębokość sięga do 7 m.
Dalej kierujemy się niebieskim szlakiem ostro w górę skalną ścieżką. Warto się na niej zatrzymać i spojrzeć w dół
ponieważ widok Małego Kotła z każdego miejsca jest inny ale zawsze imponujący. Następnie dochodzimy do
schroniska - Strzecha Akademicka. Jest to piękny budynek w typowym stylu górskich schronisk. Przy tym
schronisku znajduje się węzeł szlaków niebieski i żółty. Dalej idziemy szlakiem żółtym do Białego Jaru. Jest to
głęboko wcięta dolina schodząca w dół od Równi pod Śnieżką, a od góry dwoma skalistymi wąwozami, środkiem
płynie Złoty Potok (zimą schodzą tu lawiny). Wychodząc z Białego Jaru wchodzi się na tak zwaną Śląską Drogę
(czarnym szlakiem). Jest to najpopularniejsza trasa turystyczna ze Śnieżki do Karpacza i z Karpacza na Śnieżkę.
Idąc wśród kosodrzewiny dochodzimy do górnej stacji kolei Linowej, czyli wyciągu krzesełkowego na Kopę. Górna
stacja znajduje się na wysokości 1322 m. Zjazd jest fascynujący ze względu na piękną panoramę i dalej
poprowadzą nas czarne szlaki do Białego Jaru.
TRASA 2 – czas około 3,5 godziny
Karpacz "Bachus" - Wilcza Poręba - Krucze Skały - Sowia Dolina - Przełęcz Sowia - Przełęcz pod Śnieżką Śnieżka
Spacer rozpoczynamy w Karpaczu przy restauracji "Bachus". Przed wyruszeniem w drogę warto zwrócić uwagę
na budynek owej restauracji, była to od XVII wieku Karczma Sądowa, czyli siedziba sołtysa gdzie odbywały się
sądy miejscowej ludności. Budynek pochodzi z XIX wieku. Po drugiej stronie ulicy znajduje się lipa "Sądowa"
(około pięć metrów obwodu). Nazwa jej pochodzi od sprawowanych niegdyś pod nią sądów sołtysich. Po obu
stronach ulicy stoją dwa kościoły. Oba pochodzą z początku XX wieku. By trafić na znak prowadzący do Sowiej
Doliny trzeba zejść nieco w dół (około 50 m) ulicą Konstytucji 3 Maja, czyli główną ulicą Karpacza do Osiedla
Skalnego. Dalej pierwszą ulicą w prawo (ulica Obrońców Pokoju). Po prawej stronie znajduje się Muzeum Sportu
i Turystyki w przysłupowej chacie z XIX wieku. Można tu zobaczyć eksponaty podzielone tematycznie na kilka
działów: historii turystyki karkonoskiej, dziejów sportu zimowego w Karkonoszach i środowiska przyrodniczego
Karkonoszy. Idąc dalej czarnym szlakiem mijamy Hotel Skalny znajdujący się po lewej stronie. Dochodząc do
końca ulicy Obrońców Pokoju skręcamy w prawo i zaraz w pierwszą ulicę w lewo ostro pod górę. Znajdujemy się
obecnie w Wilczej Porębie (dzielnica Karpacza). Wielką atrakcją Wilczej Poręby są Krucze Skały (700 m). Jest to
urwisko skalne składające się z kilku filarów. Skały zbudowane są z granitognejsu. Zawierają niewielkie ilości
rzadkich minerałów takich jak: turmalin, korund i szafir. W XIX wieku były one eksploatowane czego śladem są

znacznie powiększone naturalnie dwie pieczary. Z najwyższego z filarów roztacza się wspaniały widok na Sowią
Dolinę, Dolinę Łomniczki oraz panoramę tej części Karkonoszy. Po zwiedzeniu Kruczych Skał podążamy dalej
czarnym szlakiem. W krótkim czasie dochodzimy do Szerokiego Mostu na rzece Płomnica. Tu zaczyna się Sowia
Dolina - jest jedną z najpiękniejszych dolin w Karkonoszach. Dalej podążamy szlakami czerwonymi i niebieskimi.
Prowadzą one niezbyt stromo pod górę i dochodzimy do Średniej Kopy (1230 m) a potem na szczyt Czarnej Kopy
(1407 m). Od tego miejsca naszej wędrówce towarzyszy nam już na stałe szczyt Śnieżki. Droga Czarnym Grzbietem
jest przyjemna, bo niemal płaska. Pod Śnieżką szlak czerwony prowadzi prosto, kierując się na jej szczyt. Śnieżka,
najwyższy szczyt Sudetów (1602 m) ma kształt trójbocznej piramidy wyraźnie wznoszącej się ponad najbliższe
otoczenie. Na jej szczycie znajduje się Schronisko, w którym mieści się Wysokogórskie Obserwatorium
Meteorologiczne w formie charakterystycznych latających talerzy. Funkcjonuje w nim Muzeum Meteorologiczne.
Na szczycie Śnieżki znajduje się Kapliczka pw. Świętego Wawrzyńca z 1681 roku, jest to własność Schaffgotschów.
Szczyt Śnieżki jest doskonałym punktem widokowym. Przy dobrej widoczności widać światła Wrocławia.
TRASA 3 – czas około 3 godzin
Karpacz Biały Jar - Schronisko Łomniczka - Kocioł Łomniczki – Śnieżka
Trasa spacerowa rozpoczyna się od Białego Jaru. Podążamy w górę ulicą Olimpijską, po lewej stronie mijamy
skocznię "Orlinek" będącą swojego czasu jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w naszym
kraju. Jest to skocznia normalna o punkcie technicznym K-85, aczkolwiek można wykonywać na niej skoki o wiele
dłuższe niż 85 m. W lutym 2001 roku odbyły się na niej Puchar Świata B w Kombinacji Norweskiej oraz
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym. Idąc dalej do góry po lewej stronie mijamy piękny
budynek hotelu "Orlinek" i skręcamy w lewo w las czerwonym szlakiem im. M.Orłowicza. Dochodzimy do
schroniska "Nad Łomniczką" (ten odcinek szlaku jest wykorzystywany jako trasa rowerowa). Schronisko "Nad
Łomniczką" to drewniany budynek z początku XX wieku - ulubiony cel spacerów z Karpacza. Spacerując od
schroniska czerwonym szlakiem w górę osiągamy Kocioł Łomniczki - największy w Karkonoszach pochodzenia
polodowcowego. W zachodniej ścianie Kotła znajduje się symboliczny cmentarzyk ofiar gór. Dalej idąc
dochodzimy do schroniska Dom Śląski. Odtąd już następuje ostra wspinaczka serpentynami wśród skał i gruzu
skalnego na Śnieżkę. Śnieżka najwyższy szczyt Sudetów (1602 m) ma kształt trójbocznej piramidy wyraźnie
wznoszącej się ponad najbliższe otoczenie. Na jej szczycie znajduje się Schronisko, w którym znajduje się
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne w formie charakterystycznych latających talerzy. Funkcjonuje
w nim Muzeum Meteorologiczne. Na szczycie Śnieżki znajduje się Kapliczka pw. Świętego Wawrzyńca z 1681
roku, własność Schaffgotschów. Szczyt Śnieżki jest doskonałym punktem widokowym. Przy dobrej widoczności
widać światła Wrocławia.
TRASA 4 – czas około 2 godzin
Centrum Rekreacji i Sportu "Kolorowa" - Tama na Łomnicy - Kapliczka Świętej Anny
Punktem wyjścia na trasę spaceru jest Centrum Rekreacji i Sportu "Kolorowa" przy ulicy Konstytucji 3 Maja - tor
saneczkowy pozwalający korzystać z przyjemności jazdy na sankach nie tylko zimą. Długość jazdy 1060 m, czas
podjazdu i zjazdu 5 minut. - Alpejski Tor Bobslejowy ALPINE-COASTER całoroczny tor zjazdowy. Idąc główną ulicą
w górę, po prawej stronie mijamy "Grotę Solną" i wchodzimy w ulicę Mickiewicza. Ponownie wychodzimy na
ulicę Konstytucji 3 Maja. Po prawej stronie mijamy "Skocznie Karpatka" dalej skręcamy w prawo przed apteką
"Pod Złotą Wagą" do tamy na Łomnicy - sztucznego wodospadu. Po prawej stronie mijamy wzgórze Karpatka.
Dalej kierujemy się szlakiem wzdłuż lasu, a następnie w dół w Dolinę Dzikiego Potoku po czym w górę zboczem
czoła do zbiegu ze szlakiem żółtym. Dalej szlakiem żółtym do kaplicy Św. Anny. Jest to barokowa kaplica
posiadająca wyposażenie z początku XVIII wieku, budowla na rzucie owalu z 1719 roku. Obok tryska źródło Miłości
(jak głosi legenda ten kto siedmiokrotnie okrąży kaplicę z wodą ze źródła w ustach zapewni sobie szczęście w
miłości ). W pobliżu znajduje się największy i najstarszy w Karkonoszach jawor o 4 m obwodzie

