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W CIENIU ŚNIEŻKI 
 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w piątek, 12 września 2014 r. o godz. 22:30 na Dworcu PKP Warszawa 
Centralna  
Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Jeleniej Góry (odjazd 22:55 pociąg 
KARKONOSZE – przyjazd 08:48), a następnie PKS do Karpacza (przyjazd ok 10.30). 

Powrót:  

We wtorek, 16 września 2014 r. w godzinach porannych (06:20), na Dworzec PKP 
Warszawa Centralna. 

Bilety: 

Bilety kupuje organizator. 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy, górski.  

Program:  

sobota:  Karpacz (Muz. Zabawek, Świątynia Wang) – Śnieżka – Schronisko 
PTTK „Samotnia”  

niedziela:  Schronisko PTTK „Samotnia” – Schronisko PTTK na Hali 
Szrenickiej 

poniedziałek:  Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej – Szklarska Poręba 
(Wodospad Kamieńczyk, Muz. Mineralogiczne, Skansen Waloński, 
Muz. Energetyki, Wodospad Szklarki) 

Szacunkowy koszt:  

ok. 260 (osoby ze zniżką 200) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.  
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  
− śpiwór 
− karimata 
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza 
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki 
− okulary przeciwsłoneczne 
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne  

− pieniądze 
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka 
− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Karkonosze 1:25 000 wyd. DEMART, Karkonosze 

Polskie i Czeskie wyd. Galileos) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek) 
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  
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Kontakt:  

Małgorzata Janicka tel. 787 953 716, 698 049 117 malgorzataj91@gmail.com 
 
Zainteresowane osoby bardzo proszę o kontakt. Do niedzieli 07.09 będę zbierać 
zaliczkę w wysokości 120zł od osoby. 
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