Trasa wycieczki: Karpacz - Zobacz
to idąc do deptaka
czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Jesteś pierwszy raz w Karpaczu? Rozglądaj się uważnie. Idąc na deptak poświęć chwilę na "przydrożne" atrakcje.
Karpacz to nie tylko deptak i Śnieżka.. jest tu coś więcej. Wiesz, że mieści się tu najmniejsza ulica w Polsce? A
czym są Hornfelsy? Podpowiem, nie będą to płatki do mleka :) Czy chcesz zobaczyć coś więcej niż możesz
przeczytać w przewodnikach? Polecam... Będąc na Kruczych Skałach spróbuj wspiąć się na wyżyny, by ujrzeć
przepiękną panoramę... będzie Śnieżka, Dom Śląski, a nawet Skocznia Orlinek, co jeszcze uda się wypatrzeć? Nie
martw się, nie czeka Cie wspinaczka po skałach, wystarczy za tabliczką z opisem jeszcze przed skałami skręcić w
lewo w las. Droga nie jest oznakowana, ale łatwo trafisz na punkt widokowy. Podążaj w górę lasu, nie oddalając
się zbytnio od "skraju skałek", gdy ujrzysz kosz na śmieci, na pewno znajdziesz to przepiękne miejsce. A czy
byłeś kiedyś w muzeum? Zwiedzanie Karpacza warto rozpocząć od wizyty w Muzeum Sportu i Turystyki, aby
zapoznać się z jego historią i z większą świadomością poznawać inne atrakcje, do których zachęcam kolejnym
przewodnikiem - Serce Karpacza

Program wycieczki
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Karpacz
Król Pocztówek - Morgenstern i
jego dom z bocianami
Profesor Carl Ernst Morgenstern (14.09.1847 - 09.09.1928
r.) - znany karkonoski pejzażysta mieszkał na stałe w
charakterystycznym domu z bocianami, położonym nad
Płomnicą, przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej, blisko jej
skrzyżowania z ul. Skalną oraz ul. Obrońców Pokoju. Olejne
obrazy, a później także akwarele, które były
reprodukowane jako coraz popularniejsze i modne karty
pocztowe, przyniosły profesorowi rozgłos i chwałę.
Małżeństwo Morgensternów - Carl i Elizabeth w 1913 roku
stworzyło w swoim domu fundację wspierającą młodych
artystów, którzy studiując wyjątkową i unikatową przyrodę
Karkonoszy, czerpali z niej inspirację do swoich dzieł.
Wiele prac tych młodych artystów znalazło uznanie w
reprodukcjach pocztówek - byli to m.in. Paul Aust,
Hermann Hendrich, Gotthard Hirsch, H. Gunther. Dziś
również możemy oglądać Dom Morgensternów malowniczo
położony nad szumiącym potokiem, a także gościć u
obecnych gospodarzy.
Dom Morgenstera jest położony bardzo blisko kompleksu
Sandra SPA i licznych tras narciarskich. Niedaleko
przebiega szlak do Kruczych Skał.
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wyeksploatowania gniazd pegmatytów w XIX w.
Sowia Dolina jest położona we fragmencie Karkonoszy,
który tworzą - w przeciwieństwie do pozostałej części gór,
zbudowanej przeważnie z granitu - twarde skały
metamorficzne, głównie gnejsy i łupki łyszczykowe.
Przebiegająca tutaj bogato okruszcowana strefa kontaktu z
granitami sprawiła, że zbocza Sowiej Doliny powyżej
Kruczych Skał stanowiły w średniowieczu jedno z
ważniejszych w Karkonoszach miejsc dla poszukiwaczy
złota i kamieni szlachetnych. Pomiędzy Kruczymi Skałami a
węzłem szlaków przy Szerokim Moście ustawiono kilka
kamiennych tablic pamiątkowych, informujących o
górniczej przeszłości Sowiej Doliny.
Na wysokości Buławy (880 m n.p.m.), na przeciwległym
zboczu Sowiej Doliny, warto zobaczyć zachowane sztolnie
dawnej kopalni rud miedzi i ołowiu, która funkcjonowała tu
od połowy XIX do początku XX w. - tzw. "Wilcze Gniazda".
Znajdują się poniżej grupy skalnej Granaty. Wiedzie do nich
ścieżka odbijająca od czarnego szlaku tuż przed pierwszym
od Szerokiego Mostu mostkiem na Płóknicy. Około 100 m
od zakrętu na ścieżce znajduje się wejście do najniżej
położonej sztolni. Mniej więcej 100 m dalej natrafić można
na kolejny chodnik. Trudniejsza do odszukania jest
najbardziej efektowna sztolnia, poniżej której zachowała
się na stromym zboczu doliny sporej wielkości hałda
górnicza. Aby do niej trafić, należy odszukać niezbyt
wyraźną ścieżkę, prowadzącą z okolic najniższej sztolni w
lewo, lekko w górę po stoku. Po kilkudziesięciu metrach
dochodzi ona do wylotu sztolni, który - w przeciwieństwie
do dwóch pozostałych - jest przegrodzony metalową kratą,
a sam korytarz stanowi obecnie siedlisko nietoperzy.

Krucze Skały, Sowia Dolina

Cały stromy stok Czarnej Kopy w okolicach sztolni jest
postrzępiony szeregiem imponujących wychodni skalnych
zwanych Granatami i Walońskimi Kamieniami. Ciągną się
one na długości ponad 0,5 km, od Płomnicy aż do
wysokości prawie 1150 m n.p.m. Nazwa skał nawiązuje do
licznie występujących w nich granatów, które były
eksploatowane w XVIII w. Ciekawe miejsce stanowi
kopalnia granatów, która działała także na przeciwległym
zboczu doliny, pod Skalnym Stołem. W wyrobiskach i
otaczających je skałach natrafić można na kryształy
granatu o wielkości około 1-1,5 cm. Występują tu również
szafiry, w otoczkach ze skalenia potasowego, miki i biotytu.
W eksponowanych ścianach skalnych Buławy i Czarnej
Kopy spotyka się cyrkony i turmaliny.

Krucze Skały to ciąg kilku wychodni skalnych zbudowanych
z granitognejsów o wysokościach dochodzących do 25 m,
wyrastających ze zbocza doliny Płomnicy. Doprowadza do
nich od ulicy Skalnej wyraźna, oznaczona drogowskazem
ścieżka, odbijająca w prawo, tuż za mostem na Płomnicy.
Atrakcją Kruczych Skał są dwie niewielkie, umieszczone
jedna nad drugą, w jednym z filarów skalnych sztolnie,
których głębokość dochodzi do 8 m. Powstały w wyniku

Warto też zrobić użytek z miski do płukania szlichu i
poszukać złota w płynącym Sowią Doliną potoku. Płukanie
złota (trafiają się małe płatki i maleńkie grudki) może
doprowadzić do odnalezienia w wypłukiwanym szlichu
kryształów minerałów występujących w okolicznych skałach
- szafirów, granatów, turmalinów, cyrkonów. Musimy
pamiętać, że poszukiwania trzeba zakończyć przed granicą
Karkonoskiego Parku Narodowego.

Karpacz
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Karpacz
Aleja Entuzjastów Harley-Davidson
W Karpaczu od kilku już lat na przełomie czerwca i lipca
odbywają się Pikniki Entuzjastów Harley-Davidson motorów pełnych klasycznego piękna i duszy. W czasie
imprezy można nie tylko oglądać maszyny, podziwiać
kunsztowne ubiory posiadaczy tych motorów i posłuchać
muzyki, lecz także wygrać Harleya. W lipcu 2011 r. na ulicy
Obrońców Pokoju (blisko mostu nad potokiem Płomnica)
stanął pomnik z tablicą poświęcony wielbicielom HarleyDavidson z napisem: "Tu od lat spotykają się Entuzjaści
Harley-Davidson z całego świata".
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Karpacz
Aquapark "Sandra"
Kompleks hotelowo-rekreacyjny SANDRA SPA. Do
dyspozycji odwiedzających są baseny: pływacki,
solankowy, z zimną wodą, z gorącą wodą i masażami
wodnymi oraz basen z atrakcjami dla dzieci.
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Karpacz
Miejsce odsłonięcia Hornfelsów
Hornfelsy są to wyjątkowo twarde i odporne na wietrzenie
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skały. Najbardziej znanym miejscem występowania
hornfelsu jest Śnieżka. Jednak przy ul. Obrońców Pokoju w
Karpaczu, w wyniku prac budowlanych odsłonięto fragment
kry hornfelsowej, dzięki czemu można z bliska zobaczyć jak
wygląda jedna z najtrwalszych skał występujących w
Polsce.
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Karpacz
Muzeum Sportu i Turystyki
Muzeum znajduje się w chacie z XVIII wieku. Znajdują się
tutaj eksponaty z z takich działów jak historia turystyki
karkonoskiej, dzieje sportu zimowego w Karkonoszach czy
środowisko przyrodnicze Karkonoszy.
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Karpacz
Najmniejsza ulica w Polsce
W pobliżu Muzeum Sportu znajduje się najkrótsza ulica w
Polsce. Otwarcie tej liczącej 30 m długości i 3 m szerokości
uliczki o wdzięcznej nazwie Skrzatów Karkonoskich, odbyło
się w Dniu Dziecka w 2009 r. Gdy przypatrzymy się
dokładnie granitowi pośród ułożonych płytek, możemy
dostrzec odciśnięte w nim ślady skrzatów.
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Karpacz
Kościół Najświętszego Serca Pana
Jezusa (1908)
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (1908), dawniej
ewangelicki
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): cedra, AniaiJurek,
cedra, AniaiJurek, pablo, AniaiJurek, AniaiJurek, theguru
Trasa dodana przez: psychowichurka
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
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