
 

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza  
przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej 

82-300 ELBLĄG, ul. Krótka 5 
tel./fax.: (0-55) 641-12-96; 
e-mail: pttk_elblag@wp.pl 

http://www.pttk.elblag.com.pl 
  

 

Oddziałowe Komisje – Krajoznawcza i Ochrony Przyrody  

działające przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

serdecznie zapraszają na wycieczkę z cyklu: 
 

„Poznajemy Parki Narodowe Polski – 

„Pałace Dolnego Śląska – Karkonoski Park Narodowy”. 
 

Karkonoski Park Narodowy to jeden z dwóch znajdujących się w województwie dolnośląskim. 

Od 1974 roku jest wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na listę parków o 

znaczeniu międzynarodowym i ustanowiony światowym rezerwatem biosfery. Park chroni 

regiel górny , strefę kosodrzewiny z licznymi torfowiskami górskimi i strefę subalpejską wraz z 

plejstoceńskimi formami polodowcowymi. Jednak obok niezwykłej i unikatowej przyrody na 

tym terenie zachowało się wiele zabytków prezentujących bogatą i bardzo interesującą 

historię. Niniejsza wycieczka pozwoli Państwu na okrycie tajemnic tej krainy. 
 

Ramowy program wycieczki: 
 

14 czerwca 2017 r. (środa) 

5.45 – zbiórka przy PTTK ul. Krótka 5 

6.00 – wyjazd   

Ok. 17.00 – przyjazd na nocleg do Karpacza  
 

15 czerwca 2017 r. (czwartek) 

7.30 – Śniadanie 

8.20 – wyjazd na trasę 

Karpacz (OKP) – Przesieka –  Podgórzyn – Sobieszów – Piechowice – Szklarska Poręba – Wodospad Szklarki 

(OKP) – Wodospad Kamieńczyk – Cieplice 

Ok. 13.00 – 14.00 - przerwa kawowa  

Cieplice – Piechowice – Sobieszów – Jelenia Góra (OKP) - Karpacz 

Ok. 18.00 – powrót i obiadokolacja 
 

16 czerwca 2017 r. (piątek) 

7.15 – Śniadanie 

8.00 – wyjazd na trasę 



Karpacz – Ściegny – Kowary – Przełęcz Kowarska – Jarkowice – Miszkowice – Lubawka –  Krzeszów (OKP) – 

Książ 

Ok. 13.00 – 14.00 – przerwa kawowa 

Książ (OKP) – Wałbrzych (OKP) – Świdnica (OKP) – Wrocław.  

Ok. 19.00 –  obiadokolacja 

 

17 czerwca 2017 r. (sobota) 

8.00 – 9.00 – Śniadanie  

9.10 –  zwiedzanie Wrocławia (OKP) z Przewodnikiem  

 Ok. 13.00 – 14.00 Przerwa kawowa 

14.00 – 17.00 ciąg dalszy zwiedzania 

Ok. 18.00 – obiadokolacja 

 

18 czerwca 2017 r. (niedziela) 

Możliwość udziału we Mszy Świętej o godz. 7.00  

8.00 – 9.00 – Śniadanie  

Ok. 9.30 –  wyjazd do domu (na trasie przerwa kawowa) 

Ok. 19.00 – powrót do Elbląga 

Koszt wycieczki: 
Przy 30 uczestnikach – 970 zł/osoba 
Przy 40 uczestnikach – 810 zł/osoba 
Przy 50 uczestnikach – 750 zł/osoba 
 
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5. Bliższe 
informacje udzielane są pod numerem telefonu 55 641 12 96 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail 
pttk_elblag@wp.pl  
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 250 zł, której można dokonać w 
biurze lub przelewem na konto Oddziału PEKAO S.A. II O/Elbląg nr 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z dopiskiem 
„PN Karkonosze” do dnia 25 lutego 2017 r. 
W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki zaliczka będzie zwrócona, jeżeli będą inni chętni na ww. wycieczkę lub pod 
warunkiem zapewnienia innego uczestnika na swoje miejsce.  
Całość kosztów należy uiścić w terminie do 15 kwietnia 2017 r. 
 
Świadczenia w ramach wycieczki: 

 Transport 
 Opłaty parkingowe 
 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami. UWAGA istnieje możliwość zakwaterowania w 

pokojach 1 -osobowych za dopłatą 140 zł od osoby (za cztery noclegi). 
 Wyżywienie (4 śniadania i 4 obiadokolacje) 
 Wstępy do KPN, muzeów i kościołów 
 Koszt usług przewodnickich  
 Ubezpieczenie uczestników 

 Opłata klimatyczna 

 Wycieczka odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 30  uczestników. 
 

 Zastrzega się prawo zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatorów 
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