
Okoliczne atrakcje

Dziki Wodospad

Wodospad jest nieokiełznaną siłą natury, a kamienie wokół niego są śliskie. Nie kąp się w nim. Pozostań 
w bezpiecznej odległości. Ubierz buty, dzięki którym ryzyko poślizgnięcia będzie niskie i weź pod uwagę, 
że twoje ubrania mogą się zmoczyć. 

4,6 km 24/7 bezpłatne

Śnieżka

Śnieżka leży na wysokości 1602 m n.p.m., więc podczas wspinaczki na nią są wysokie wahania temperatur i silne 
wiatry. Sprawdź prognozę pogody i dostosuj swój ubiór. Weź ze sobą prowiant oraz dużo wody. Na naszej stronie 
internetowej dostępna jest lista szlaków. Zapoznaj się z nią i nie schodź ze szlaku. Nie zalecamy wypraw 
po zmroku.

ok. 7 km 24/7 bezpłatne

GOPR Karkonosze - 985 lub 601 100 300

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


11,4 km do ustalenia od 250 zł

Skoki odbywają się z wieży o wysokości 100 m, a swobodne opadanie trwa ok. 5 sekund. Upewnij się, że nie masz
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Skoków nie wolno wykonywać pod wpływem alkoholu. Wymagana jest
wcześniejsza rezerwacja, którą można złożyć w Recepcji hotelowej. 

8,3 km
Kostrzyca

 

10:00-16:00 od 220 zł
nagrywanie skoku + 90 zł

Rajdy Off-road

Podczas rajdu samochodem kieruje przeszkolony do tego specjalista, natomiast nie jest to atrakcja dla ludzi 
o słabych nerwach i chorobie lokomocyjnej. Będzie trzęsło, będą pochylenia i dużo emocji. Na rajd należy umówić
się wcześniej. Rezerwacji można dokonać w Recepcji hotelowej. 

Dream Jump - Giant Tower

Kontakt:  513 153 693

Kontakt:  881 420 320

Uwaga! Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu skoku! Zalecamy rezerwacje z wyprzedzeniem.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEgyya0sMUk2YLRSNagwMTdITTUzMzYzMDNMS042tzKoMDNLtLRISzOzsDBLNLCwsPASTs9MzCtRKMkvTy1SyE4sKkhMrgIAHr8WaA&q=giant+tower+karpacz&oq=giant+tower&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i10i433j0i10j46i10i175i199j0i10j69i60j69i61.8158j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


25,7 km
Szklarska Poręba

10:00-19:00 pn - pt:
do 3 osób - 120 zł
4 osoby - 140 zł
5 osób - 160 zł
6 osób - 180 zł

weekendy:
od 150 zł

 
 

Alpaki w Karkonoszach

Alpaki, jak każde inne zwierze, trzeba traktować z należytym szacunkiem oraz zachować ostrożność 
w ich obecności. Należy karmić je tylko tym, co dostaniesz na miejscu atrakcji od ich opiekunów. Wymagana 
jest wcześniejsza rezerwacja, którą można złożyć w Recepcji hotelowej. 

Single tracki

Przed wyjazdem zapoznaj się z poziomem trudności wybranej trasy, wiele z nich przeznaczona jest dla osób
zaawansowanych. Sprawdź prognozę pogody i dostosuj do niej ubiór i wyposażenie. Upewnij się, że twój
sprzęt jest sprawny i znasz wszystkie numery alarmowe, a twój telefon jest w pełni naładowany. 

GOPR Karkonosze - 985 lub 601 100 300

Kontakt: 723 408 300  

Lista tras:  
www.centrumrowerowe.pl/trasy-rowerowe
www.karpacz.fiveseasons.pl/atrakcje

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.centrumrowerowe.pl/trasy-rowerowe-lista/?region%5B1%5D=dolny-slask
https://karpacz.fiveseasons.pl/atrakcje


Liczne szlaki turystyczne 

Przed wyjściem sprawdź poziom trudności szlaku, prognozę pogody i dostosuj do nich ubiór i wyposażenie.
Upewnij znasz wszystkie numery alarmowe, a twój telefon jest w pełni naładowany.

GOPR Karkonosze - 985 lub 601 100 300

Szlaki turystyczne:
karpacz.fiveseasons.pl/atrakcje/wspaniale-szlaki-turystyczne

Najdokładniejsza aplikacja pogodowa: AccuWeather
www.accuweather.com

Co zabrać na wyjście w góry?

- w pełni naładowany telefon
- powerbank
- obówie trekkingowe - z grubą podeszwa, ochraniające kostkę
- kurtka przeciwdeszczowa
- nakrycie głowy i krem z filtrem (zwłaszcza w letnie upalne dni)
- zapas wody
- bluza lub polar (nawet jeżeli dzień jest ciepły)
- prowiant i przekąski

Jeśli decydujesz się na wyjście zimą pamiętaj o :
- bieliźnie termicznej
- termosie z ciepłą herbatą
- kremie chroniącym przed mrozem i słońcem
- rękawiczkach (najlepiej kilka par)
- nakładki "raczki" na buty
- okulary przeciwsłoneczne (lodowcowe)

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://karpacz.fiveseasons.pl/atrakcje/wspaniale-szlaki-turystyczne
https://www.accuweather.com/pl/pl/karpacz/263050/weather-forecast/263050


Kolej linowa na Kopę

Godziny otwarcia: 
Pon - Ndz: 9:00 - 18:00

Ceny biletów:
 

Wjazd: 
Normalny - 55 zł

Ulgowy - 35 zł
 

Wjazd i zjazd:
Normalny - 60 zł

Ulgowy - 40 zł 
 

Zjazd - 30 zł 
 

4,5 km
 

Turystyczna 4, 58-540 
Karpacz

 
Najbliższy przystanek: 

Karpacz Biały Jar
 

Parking:
ul. Olimpijska, Karpacz 

- 5 zł za godzinę
- 25 zł za cały dzień

 
 

W zależności od terminu, ceny mogą się różnić.
Pełny cennik na stronie: karpaczskiarena.pl

Przed wyjazdem sprawdź prognozę pogody, upewnij się że znasz wszystkie numery alarmowe i twój telefon
jest w pełni naładowany.

GOPR Karkonosze - 985 lub 601 100 300

Najdokładniejsza aplikacja pogodowa: AccuWeather
www.accuweather.com

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTU0TLJINmC0UjWoMDE3SE01sExNNUxMMkoxMLcyqDA3TDM0NzYxT042tzRNTjX24k_PLyhSyE4sys7Pyy-uSgUAnXkUoQ&q=gopr+karkonosze&oq=gopr+&aqs=chrome.1.69i57j46i131i175i199i433i512j0i512l2j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i271.3371j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.accuweather.com/pl/pl/karpacz/263050/weather-forecast/263050


Karkonoskie Tajemnice

Godziny otwarcia:
Pon - Ndz: 10:00 - 20:00

Ceny biletów:
Ulgowy: 22 zł

Normalny: 27 zł

2,3 km
 

Adres:
Mickiewicza 1A, Karpacz

 
Najbliższy przystanek:

Karpacz Bachus
 

Uwaga: Wymagany jest wcześniejszy zakup biletu i przyjście 10 minut przed zaplanowaną godziną
zwiedzania.

Kontakt: 75 761 99 99  

Swiątynia Wang

Godziny otwarcia:
Pon - Sob: 9:00 - 18:00 
Niedziela: 11:30 - 18:00

 
Godzina nabożeństw:

Niedziela: 10:00

Ceny biletów:
Normalny: 6 zł

Ulgowy: 5 zł
Wstęp na teren przykościelny: 1 zł

Adres: 
ul. Na Śnieżkę 8, Karpacz

 
Najbliższy przystanek:

Karpacz Wang
 

Parking:
- 40 zł cały dzień

- 20 zł do dwóch godzin
- 15 zł każda kolejna godzina powyżej 

dwóch


