
INNE CIEKAWE WĘDRÓWKI 

Wycieczka 1 

SPACER NA GÓRĘ GAPY w BOROWYM JARZE
Rozległe kopulaste wzgórze, porośnięte lasem świerkowym gdzie najwyższy punkt osiąga 
485m n.p.m. Prawdziwą ozdobą Gap są trzy malownicze skałki: Progi, Czyżynki i właśnie 
Sośnik z punktem widokowym i tablicą informacyjną.
CZAS PRZEJŚCIA: 40 minut od parkingu
STOPIEŃ TRUDNOŚCI: łatwa, droga utwardzona

Wycieczka 2 

SPACER NA PUNKT WIDOKOWY TRAFALGAR W BOROWYM JARZE i ŚCIEŻKA POETÓW
Przy Cudownym Źródełku ma swój początek ŚCIEŻKA POETÓW, która od tego miejsca 
pokrywa się częściowo z zielonym szlakiem turystycznym. Wędrując ścieżką do góry po 
drodze mijamy pomnik przyrody „ Dąb Cesarski” za którym skręcamy w prawo w kierunku 
północnym do tablicy informacyjnej .

Wycieczka 3

 BOROWY JAR 

Ścieżka edukacyjna rozciąga się pomiędzy dwoma wieżami owianymi bardzo długą i ciekawą historią 
związaną z regionem jeleniogórskim. 
Trasa ścieżki przyrodniczej wiedzie od Jeleniej Góry, wzdłuż rzeki Bóbr, do Siedlęcina.
W ośmiu miejscach na ścieżce przyrodniczej rozmieszczone są informacje w formie pulpitów i tablic 
informacyjnych. Tematy prezentowane na nich obejmują wiedzę z dziedziny przyrodniczej, 
historycznej i kulturowej terenu Borowego Jaru  jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc na 
obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

Trasa  zwiedzania czas ok 4-5 h

   Wzgórze Krzywoustego (375m n.p.m.) - dowiesz się o historii powstania Jeleniej Góry, 
budowie geologicznej i walorach przyrodniczych wzgórza, 

   Borowy Jar - to dolina rzeczna zawdzięczająca swój wygląd sile erozji wgłębnej rzeki 
Bóbr. 

   Cudowne Źródełko -  według podań odbywały się tu “Sądy Boże” gdzie sądzono rycerzy
oraz czarownice. Legenda głosi, że picie wody było próbą na prawdomówność. Spróbuj sam! 

   Geologia Borowego Jaru - dowiesz się co kryje dolina rzeczna i jakie materiały ją 
tworzą. 

   Obiekty hydrotechniczne - poznasz ich rodzaje, historię i funkcję związaną z 
wytwarzaniem energii, a także ochroną przeciw-powodziową na rzece Bóbr. Zwiedzanie 
jednej z elektrowni

   Schronisko ( Gościniec) „Perła Zachodu” - miejsce odpoczynku z pięknym widokiem 
na Jezioro Modre. Czeka na Ciebie garść informacji na temat przyrody i historii Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru. Przewidywany obiad

   Jezioro Modre -  historia powstania jeziora oraz o zasadzie działania elektrowni wodnej.



Wycieczka 4

Trasa na Zamek Chojnik        

Zamek Chojnik – budowla warowna z XIV w wybudowana przez księcia Bolka II na szczycie
o wysokości 627 m n.p.m. z wieżą widokową. Nigdy nie zdobyty zamek spłonął od uderzenia 
pioruna w roku 1675. Od okresu romantyzmu jest popularnym celem wycieczek. Góra 
Chojnik jest enklawą Karkonoskiego Parku Narodowego. Chojnik pozostał z krótką przerwą 
w rękach Schaffgotschów do końca swojego istnienia czyli do 31 sierpnia 1675 r, kiedy to 
uległ spaleniu przez uderzenie pioruna. Góra Chojnik jest enklawą Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Zamek z legendą o Kunegundzie o której warto posłuchać zwiedzając obiekt.
CZAS PRZEJŚCIA: 60 minut od parkingu przy ul. Bronisława Czecha
STOPIEŃ TRUDNOŚCI:
Szlak czerwony- łatwy, wybrukowana kostka
Szlak czarny –średni, podłoże kamieniste
Szlak żółty – trudny, kamienne schody

Wycieczka 5

GŁÓWNY CIEPLICKI SZLAK SPACEROWY
Szlak okrężny wokół Cieplic o długości 11 km. Do głównej czerwonej pętli szlaku przylega 
dodatkowo odcinek zielony i żółte łączniki, które łącznie stanowią całość trasy. Podczas 
wędrówki napotkać można na liczne unikatowe  atrakcje Strzelecka i Sołtysia Góra z ruinami 
Wieży Widokowej, Skałki Panorama, Morskie Oko Grób Nieznanego Kapłana Park Norweski
i Park Zdrojowy
CZAS PRZEJŚCIA : 4-5h cała pętla
STOPIEŃ TRUDNOŚCI- łatwa, droga leśna, droga asfaltowa

Wycieczka 6

Zamek Chojnik  i Karkonoski Banku Genów w Jagniątkowie

Zamek Chojnik -Góra ta wznosi się na wysokość 627 metrów n.p.m., a od jej południowo-
wschodniej strony znajduje się 150-metrowe urwisko opadające do tzw. Piekielnej Doliny w 
której ginęli rycerze starający się o rękę Kunegundy.

Szlakiem zielonym kierujemy się do Jagniątkowa aby zwiedzić 

Karkonoski Bank Genów http://bankgenow.kpnmab.pl . Jest  to miejsce gdzie hoduje się 
najcenniejsze gatunki roślin z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego i Niepylak Apollo, 
który powraca w Karkonosze po 100 lat nieobecności 

Można tutaj zobaczyć także takie rośliny, które nie sposób spotkać w czasie wędrówek 
szlakami turystycznymi, m. in. skalnice – śnieżną i bazaltową. 

CZAS PRZEJŚCIA : 7h 
STOPIEŃ TRUDNOŚCI- Na Zamek Chojnik
Szlak czerwony- łatwy, wybrukowana kostka
Szlak czarny –średni, podłoże kamieniste

http://bankgenow.kpnmab.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urwisko_(geomorfologia)


Szlak żółty – trudny, kamienne schody

STOPIEŃ TRUDNOŚCI do Jagniątkowa

Szlak żielony - łatwa, droga leśna, droga asfaltowa

Wycieczka 7

Czarny Kocioł Jagniątkowski

Kocioł Jagniątkowski to polodowcowy kocioł położony poniżej Śmielca i nad Jagniątkowem

Jagniątków  (szlak  niebieski)   - do Koralowej Ścieżki, (czarnym szlak) do Rozdroża pod 
Jaworem  -Śląskie Kamienie –Czeskie Kamienie-zejście do Schroniska Odrodzenie-Przełęcz 
Karkonoska-Przesieka

CZAS PRZEJŚCIA : 7h 
STOPIEŃ TRUDNOŚCI: średni, droga górska, droga leśna

http://www.karkonosze.pl/jagniatkow
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