
     
                                               

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF- SOMMEREXKURSION 
 

Wochenendwanderung im Riesengebirge 
15.-16. Juni 2013 

 
Anfahrt mit eigenem PKW – evtl. Bildung von Fahrgemeinschaften nach Absprache. 
Start/Ziel: KARPACZ   
Neuer Treffpunkt am Samstag  10:00 Uhr: Parkplatz Hotel GOŁĘBIEWSKI  (ul. Karkonoska/ Ecke ul. Kąpielowa,  Karpacz) - 
nicht zu übersehendes großes Luxushotel am Berg. *Hoteleigener unbewachter und kostenfreier Parkplatz unterhalb des 
Hotelkomplexes. Weitere Parkmöglichkeit: *durch Schranken gesperrter Parkplatz - 20 PLN/ Tag oder *Tiefgarage - 30 PLN / Tag 
 
Samstag, 15. Juni 2013 
Wanderstrecke 1. Tag 
Strzecha Akademicka Baude, weiter zur wunderschönen, an einem See gelegenen Samotnia Baude - hier Pause, weiter über 
Polana - Słonecznik - Hotel Spindlerova Bouda (CZ) mit Einkehr und Gelegenheit das erste gute tschechische Bier zu kosten.  
Von hier geht es dann direkt unserem Tagesziel entgegen: U Bileho Laba Bouda - auf 1.000 m Höhe mit insgesamt 34 Betten 
verteilt auf diverse Zimmer - www.boudabilelabe.cz . Die Spezialität des Hauses sind u.a. frisch geräucherte Forellen. 
Gemeinsames Abendessen in gemütlicher Runde im Lokal oder auf der Terrasse. Wohlverdiente Übernachtung. 
- Die Wanderung dauert ca. 6 - 7 Stunden incl. 1 Stunde Pause. 
 
Sonntag, 16. Juni 2013 
Wanderstrecke 2. Tag 
Nach dem Frühstück Aufstieg über den "Weberweg" immer in Sichtweite des Quellflusses der Elbe zur Lucni Bouda in 1410 m 
Höhe und in Sichtweite der Schneekoppe. Dies ist das höchstgelegene Hotel Mitteleuropas und zudem bewirtschaftet es seit 2012 
eine eigene Brauerei. Der selbstgebackene Kuchen und das Brot sind hier auch sehr empfehlenswert.  
Aus diesem Grunde planen wir  hier eine längere Pause. 
Weiter geht es über die Herberge Schronisko Dom Śląski mit anschließendem Aufstieg zur Schneekoppe – auf dem Gipfel 
angekommen befinden wir uns nun in 1602 m Höhe ü. M. 
Wem der Aufstieg zu anstrengend erscheint kann in der Herberge verweilen. 
Von hier dann Abstieg über die Nad Lomniczką Baude zurück nach Karpacz zu unserem Ausgangspunkt. 
- Die Wanderung dauert  ca. 6 Stunden incl. 1 Stunde Pause oder auch länger. 
 
Durch die Höhenunterschiede handelt es sich um eine etwas anspruchsvollere Wanderstrecke, die aber durch abwechselnde 
unterschiedliche Landschaften ihren besonderen Reiz hat. Gerade für Leute, die das Riesengebirge nicht so gut kennen, wird 
diese Wanderung ein unvergessenes Erlebnis, vor allem wenn auch noch das Wetter mitspielt.  

 
Letzte Chance für Kurzentschlossene! 

Kosten: 130,- PLN EF-Mitglieder   /   200,- PLN  Nicht-Mitglieder 
Die Kosten beinhalten: Eintritt in den Nationalpark / Abendessen+Übernachtung+Frühstück. 

BRE Bank S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53 - 611 Wrocław 
KONTO: 59 1140 1140 0000 2886 5000 1001 
    IBAN: PL   _   SWIFT: BREX PL PW WRO 

Stichwort: RIESENGEBIRGE 
Alle weiteren Kosten gehen zu Lasten der Teilnehmer. Der Umtausch von CZ-Kronen ist empfehlenswert! 

 
Hinweis zur Ausrüstung: 
Festes Schuhwerk und regenabweisende Bekleidung sind unabdingbar!  
Mit Regenschauern ist im Riesengebirge immer zu rechnen. 
In den Rucksack gehören des weiteren Ersatzkleidung, Strümpfe, Hausschuhe, Kulturbeutel. 
 
FORELLE  FRISCH GERÄUCHERT vor Ort  bestellen wir zusätzlich vor für alle Teilnehmer (Preis: 120 CZK  / 20  PLN) 
 
 

info@ef.com.pl www.ef.com.pl 
Rynek 7, 50-106 Wrocław 

Tel: +48 71 342 04 35 / +48 662 47 60 72      

http://www.boudabilelabe.cz/
mailto:info@ef.com.pl
http://www.ef.com.pl/


     
 

 

 
        LETNIA WYCIECZKA z EUROPA FORUM 

 

Wędrownym szlakiem po Karkonoszach 
15-16 czerwca 2013 

 
 
Dojazd autem we własnym zakresie – ewent. dojazdy w grupkach po indywidualnych ustaleniach. 
Start/Powrót: KARPACZ  
Nowe miejsce zbiórki w sobotę o godz 10:00 – parking Hotelu GOŁĘBIEWSKI  (ul. Karkonoska/ róg ul. Kąpielowa w 
Karpaczu) – to wielki hotel widoczny z daleka na zboczu góry. Parkować można *na niestrzeżonym i darmowy parkingu hotelowy 
poniżej budynku lub *za szlabanem - 20 PLN/ dzień albo *na parkingu podziemnym  - 30 PLN/ dzień. 
 
Sobota, 15 czerwca 2013 
trasa, 1. dzień 
Strzecha Akademicka, dalej do przeuroczej, położonej nad jeziorkiem Samotni – tu odpoczynek, dalej przez Polanę - Słonecznik - 
Hotel Spindlerova Bouda (CZ) gdzie planujemy krótką przerwę i dla smakoszy na ochłodę czeskie piwo.  
Stąd udajemy się już do celu naszej wędrówki: U Bileho Laba Bouda – na wysokości 1.000 m; bouda dysponuje 34 łóżkami 
(przeważnie pokoje 2-osob.) - www.boudabilelabe.cz . Specjałem gospody są m.in. świeżo wędzone pstrągi.   
Wspólna biesiadna kolacja w lokalu bądź na tarasie. Zasłużony odpoczynek-nocleg. 
- Wędrówka trwa ok.  6 - 7 godzin, w tym przerwa. 
 
Niedziela, 16 czerwca 2013 
trasa, 2. dzień 
Po śniadaniu podejście tzw. „szlakiem Webera”, cały czas z malowniczym widokiem na górski potok źródła Łaby, aż do Lucni 
Bouda na wysokości 1.410 m. z widokiem na Śnieżkę.  Jest to najwyżej położony hotel w Europie Środkowej, ponadto od 2012 
roku mieści się tu również minibrowar w którym warzone jest piwo Paroháč . Godne polecenia są również chleb oraz ciasta 
własnego wypieku. Tu przewidziany jest dłuższy odpoczynek. 
Dalej udajemy się do Schroniska Dom Śląski, podejście na Śnieżkę – zdobywamy szczyt 1.602 m n.p.m.  
Kto miałby nie czuć się na siłach, może przeczekać w schronisku.  
Zejście w dół przez schronisko Nad Lomniczką, powót do Karpacza i punktu wyjścia. 
- Wędrówka trwa ok.  6  godzin, w tym godzinna przerwa (lub dłuższa). 
 
Trasa tym szlakiem charakteryzuje się sporą zmianą wysokości, jednak coraz to inne walory krajoznawcze czynią ją niezwykle 
urokliwą. Zwłaszcza dla osób, które nie znają dobrze Karkonoszy, będzie to z pewnością wyprawa, która dostarczy 
niezapomnianych wrażeń – jeżeli dopisze pogoda, tym bardziej. 

 
Ostatnia szansa dla Niezdecydowanych! 

Koszt: 130,- PLN dla członków EF / 200,- PLN dla osób nie zrzeszonych w EF 
Koszt obejmuje: wejście na teren Parku Krajobrazowego / kolację+nocleg+śniadanie. 

BRE Bank S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53 - 611 Wrocław 
KONTO: 59 1140 1140 0000 2886 5000 1001 

IBAN: PL  _  SWIFT: BREX PL PW WRO 
Hasło: KARKONOSZE 

Wszelkie dalsze wydatki uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Warto wymienić drobną sumę na korony czeskie! 
 
Wskazówki dot. wyposażenia i ubioru:  
Solidne buty oraz ochrona przeciwdeszczowa są nieodzowne! 
Jak to w górach – trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu! 
Do małego plecaka pakujemy ubrania na zmianę, skarpetki, kapcie, kosmetyczkę. 
 
PSTRĄGA ŚWIEŻO WĘDZONEGO na miejscu  - w cenie 120 CZK / 20 PLN - zamawiamy dodatkowo dla każdego uczestnika.  
 

info@ef.com.pl www.ef.com.pl 
Rynek 7, 50-106 Wrocław 

Tel: +48 71 342 04 35 / +48 662 47 60 72 
 
 
 
 
 

http://www.boudabilelabe.cz/
mailto:info@ef.com.pl
http://www.ef.com.pl/

