
Sudety 
zapraszają



Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze 
w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. 
Jako następca Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego nieprzerwanie od momentu po-
wstania w 1950 roku realizuje swoje cele statutowe działając na 
rzecz rozwoju i promocji krajoznawstwa oraz turystyki kwalifiko-
wanej we wszystkich dziedzinach. Poprzez swoją działalność stwa-
rza turystom warunki do poznawania najciekawszych zakątków 
Polski, mając jednocześnie na uwadze ochronę przyrody, krajobra-
zu i zabytków. Dzięki organizacji licznych imprez, ogólnopolskich 
programów oraz inicjatyw promujących turystykę aktywną kolejne 
pokolenia ruszają na szlaki.

PTTK aktywnie wspiera rozwój kultury turystycznej po-
przez wydawanie folderów, map, magazynów, prac naukowych, 
prowadzenie muzeów regionalnych oraz udział w krajowych 
i międzynarodowych targach branży turystycznej. Ponadto przy-
należność PTTK do międzynarodowych organizacji (min. EWV 
– Europejski Związek Wędrownictwa, NFI – Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody) pozwala stowarzyszeniu 

promować walory turystyczne i krajoznawcze naszego kraju 
również poza granicami.

Ważnym zadaniem PTTK jest wyznaczanie, znakowanie oraz 
konserwacja szlaków turystycznych obejmujących najpiękniejsze 
trasy wycieczkowe – obecnie około 60 tys. km. Aby umożliwić 
strudzonym wędrowcom odpoczynek na trasie, PTTK dysponuje 
swoją bazą noclegową, szczególnie ważną i niezastąpioną na tere-
nach górskich (PTTK posiada prawie 200 obiektów, w tym ponad 
70 schronisk górskich).

Regionem, który ma wiele do zaoferowania są Sudety. Piękno 
przyrody chronione jest przez dwa parki narodowe (Karkonoski 
Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych) oraz parki kra-
jobrazowe. Pokryte gęstą siecią szlaków turystycznych, co roku 
przyciągają rzesze turystów z całego kraju. Bogata, pełna tajemnic 
historia działa jak magnes na poszukiwaczy przygód, a malarskie 
krajobrazy cieszą oczy wrażliwych na piękno turystów. Każdy, kto 
chociaż raz odwiedził nasz region z przyjemnością powraca tutaj 
ponownie. Serdecznie zapraszamy!

SUDECKIE HOTELE 
I SCHRONISKA PTTK sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86
Tel. /fax. 075 752 54 41, Tel. 075 752 39 14
ela@pttk.jgora.pl, grzegorz@pttk.jgora.pl
www.pttk.jgora.pl



Schronisko PTTK

„Na Stogu Izerskim”
59-850 Świeradów Zdrój

Tel. +48 75 752 21 10, fax +48 75 781 67 26
www.stogizerski.prv.pl

bielewicz@o2.pl

Gościniec

„Perła Zachodu”
58-522 Siedlęcin

Tel. +48 75 752 30 49
www.perlazachodu.eu

schronisko@perlazachodu.eu

Schronisko powstało dzięki fundacji hrabiów von Schaffgotsch 
w 1924 roku na północno - wschodnim zboczu Stogu Izerskiego 
(1107 m n.p.m.). Jest najbardziej wysuniętym na zachód schro-
niskim po polskiej stronie w Sudetach. Sprzed budynku roz-
tacza się rozległa panorama Obniżenia Świeradowa, Grzbietu 
Kamienickiego i Pogórza Izerskiego. Okoliczne tereny stwarzają 
doskonałe warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej, 
narciarskiej i rowerowej. Przed schroniskiem znajduje się wę-
zeł znakowanych szlaków turystycznych. Dochodzi tutaj szlak 
zielony z Czerniawy, a przechodzi czerwony ze Świeradowa do 
Szklarskiej Poręby. Dojście do Świeradowa Zdroju zajmuje ok. 
2 h. Turystyczne przejście graniczne na Smreku umożliwia zwie-
dzanie czeskiej części Gór Izerskich. Obiekt oferuje znakomite 
wyżywienie, organizację imprez okolicznościowych i wspaniałą 
atmosferę tworzoną przez obsługę w sali kominkowej. Dysponuje 
noclegami w pokojach 1, 2, 3 i wieloosobowych 
w standardzie turystycznym, a dla 
wymagających gości przygoto-
wano dwa apartamenty z peł-
nymi węzłami sanitarnymi.

Obiekt położony jest nad Jeziorem Modrym na terenie Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru. Jezioro powstało po zbudowaniu 
w latach 1924 – 25 zapory, która spiętrzyła wody rzeki Bóbr na 
długości ok. 1 km. W 1927 roku, w przewężeniu naprzeciwko 
okazałej grupy skalnej Wieżyca i Zamczysko, zbudowano drew-
niane schronisko z wieżą widokową i tarasami. Obiekt łączy ze 
znajdującymi się na drugim brzegu skałami lekki mostek wiszący. 
Skały na prawym brzegu Bobru są dobrymi punktami widokowymi 
na jezioro i gościniec. Obecnie miejsce to jest ulubionym celem 
krótkich spacerów i przejażdżek rowerowych mieszkańców 
Jeleniej Góry i okolic. Możliwy jest dojazd samochodem i parko-
wanie. W okolicy podziwiać można liczne atrakcje krajoznawcze 
Kotliny Jeleniogórskiej. Szlakiem zielonym (wzdłuż Doliny Bobru) 
dojść można do Siedlęcina, gdzie stoi wieża rycerska z niezwykle 
cennymi malowidłami ściennymi z XIV w. – najlepiej zachowany 

tego rodzaju zabytek w Polsce. Gościniec „Perła Zachodu” 
oferuje znakomite wyżywienie, obsługę różnego rodzaju 

imprez oraz noclegi w pokojach 2 – osobowych 
w standardzie turystycznym.
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Budynek schroniska powstał w roku 1868 i pełnił początko-
wo rolę gospody dla turystów odwiedzających tę część Sudetów 
Zachodnich. Gospoda stanęła na wysokości 510 m n.p.m., powy-
żej ujścia potoku Szklarki do rzeki Kamiennej, w skalistym wą-
wozie przy brzegu potoku, poniżej progu wodospadu „Szklarki”. 
Wąwóz Szklarki stanowi ścisły rezerwat przyrody i jest jedną 
z dwóch na Podgórzu enklaw Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Wodospad i urwisko skalne wąwozu przydają temu zakątkowi 
szczególnych walorów krajobrazowych. Okolica stwarza dobre 
warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej, rowerowej 
i narciarskiej (wyciąg narciarski – ok. 3 km). Wodospad jest 
sporą atrakcją dla turystów i wczasowiczów, miejscem docelo-
wym spacerów i wycieczek ze Szklarskiej Poręby (ok. 45 min. 
szlakiem czarnym). Schronisko może służyć jako punkt wypadowy 
do zwiedzania okolic Szklarskiej Poręby i zachodnich Karkonoszy. 
Obiekt oferuje całodzienne wyżywienie oraz noclegi w pokojach 
2 i 4 – osobowych w standardzie turystycznym. Pół kilometra od 
schroniska znajduje się niestrzeżony parking samochodowy.

Obiekt został wybudowany w roku 1823 jako domek myśliwski 
dla ówczesnych właścicieli Karpnik, na wzór budynku z Wyżyny 
Berneńskiej w Szwajcarii. Kilka lat później na parterze urządzono 
gospodę. Funkcję schroniska „Szwajcarka” zaczęła pełnić dopiero 
w okresie międzywojennym. W roku 1950 PTTK przejęło obiekt 
i do dziś funkcjonuje tutaj schronisko. „Szwajcarka” położona jest 
na wysokości 520 m n.p.m. w Górach Sokolich, na południowo 
wschodnim stoku Krzyżnej Góry (654 m n.p.m). Położone jest 
przy węźle pięciu szlaków turystycznych. Dojście od stacji PKP 
w Trzcińsku niebieskim szlakiem zajmuje 1h. Miejsce to stanowi 
doskonały punkt wypadowy w Rudawy Janowickie i Góry Sokole. 
Dobre warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej, rowero-
wej i narciarskiej. Zielony szlak prowadzi do Wojanowa i Jeleniej 
Góry, niebieski przez Starościńskie Skały, Wołek i Skalnik do 
Kamiennej Góry, a żółty do Trzcińska. Schronisko jest także bazą 
dla uprawiania wspinaczki skałkowej – Góry Sokole są jednym 
z najlepszych terenów wspinaczkowych w Polsce. Obiekt oferuje 
noclegi w pokojach 2, 4 i wieloosobowych w standardzie tury-
stycznym, całodzienne wyżywienie oraz organizację imprez.

Schronisko PTTK

„Kochanówka”
58-573 Piechowice

www.szklarska.ig.pl/kochanowka
www.kochanowka.wszklarskiej.pl

Schronisko PTTK

„Szwajcarka”
58-515 Karpniki

Tel. +48 75 753 52 83
www.szwajcarka.jga.pl
pawelwojtczak8@wp.pl
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Schronisko PTTK

„Na Hali Szrenickiej”
58-580 Szklarska Poręba

Tel. /Fax +48 75 717 24 21
www.hala-szrenicka.com

schronisko@hala-szrenicka.com

Schronisko PTTK

„Pod Łabskim Szczytem”
58-580 Szklarska Poręba

Skr. Pocztowa 167
Tel. +48 75 752 60 88

www.labskiszczyt.pl, labski@wp.pl

W 1787 roku na Hali Szrenickiej, tuż pod szczytem Szrenicy, 
powstała buda pasterska (tzw. Nowa Śląska Buda) z czasem 
przekształcona w schronisko. Rozwój turystyki pieszej, sportów 
zimowych oraz budowa drogi z Piechowic do Szklarskiej Poręby 
w XIX wieku spowodowały ogromne zainteresowanie turystów. 
Obiekt stał się najczęściej odwiedzanym miejscem w zachodnich 
Karkonoszach. Był wielokrotnie przebudowywany, swój aktu-
alny wygląd zawdzięcza odbudowie po pożarze w 1975 roku. 
Od 1950 roku funkcjonuje nazwa schroniska „Na Hali 
Szrenickiej”. Położone jest na wysokości ok. 1200 m n.p.m. 
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Sprzed 
schroniska roztacza się widok na Kotlinę Jeleniogórską. 
Panują tu doskonałe warunki do uprawiania górskiej 
turystyki pieszej, narciarskiej, rowerowej oraz nar-
ciarstwa zjazdowego. Dojście ze Szklarskiej Poręby 
czerwonym szlakiem ok. 2 h. W pobliżu znajduje 
się wyciąg krzesełkowy ze Szklarskiej Poręby 
i wiele tras zjazdowych o różnym stopniu trudno-
ści. Obok schroniska trzy wyciągi orczykowe. Na 
pobliskiej Szrenicy turystyczne przejście graniczne 
z Czechami. Obiekt oferuje całodzienne wyżywienie 
organizację różnego rodzaju imprez oraz noclegi 
w pokojach 2, 3, 4 i wieloosobowych w standar-
dzie turystycznym, a dla wymagających gości 
apartamenty z pełnymi węzłami sanitarnymi.

Schronisko zwane kiedyś Starą Śląską Budą prawdopodobnie 
ma swoje początki w 1632 roku. Powstała wówczas strażnica 
graniczna przy tzw. Czeskiej Drodze (nie jest to jednak potwier-
dzone). Pewne jest, że pełniła kiedyś rolę domku myśliwskiego 
Schaffgotschów a w XIX wieku zaczęła przyjmować turystów. 
Przebudowana w roku 1909 – spłonęła w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1915. Schronisko odbudowano i powiększono o dru-
gi mniejszy budynek. Położone jest na wysokości 1168 m n.p.m. 

na hali pod Łabskim Szczytem na terenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Sprzed schroniska rozpościera się 
rozległy widok na Kotlinę Jeleniogórską i Góry Izerskie. 
Dojście ze Szklarskiej Poręby Górnej żółtym szlakiem 
zajmuje ok. 2 h. Schronisko stanowi dobrą bazę wy-

padową dla uprawiania górskiej turystyki pieszej, 
narciarskiej i rowerowej. Znajdujący się przy bu-

dynku węzeł znakowanych szlaków turystycznych 
daje możliwość zwiedzania całych Zachodnich 
Karkonoszy. Hala pod Łabskim Szczytem jest 

doskonałym terenem narciarskim, ze względu na 
długo utrzymujący się śnieg i ukształtowanie terenu 

(tzw. Kocioł Łabskiego). Przy schronisku nartostrada 
„Bystra”. Obiekt oferuje całodzienne wyżywienie 
oraz noclegi w pokojach 2, 4 i wieloosobowych 

w standardzie turystycznym.
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Schronisko powstało najprawdopodobniej w latach 1923-
1927, w okresie ożywionego budownictwa i cywilizowania gór. 
W latach trzydziestych mieścił się tam ośrodek szkoleniowy 
Hitlerjugend. Po drugiej wojnie światowej w 1949 roku ponow-
nie uruchomiono schronisko. „Odrodzenie” to obecnie jedno 
z największych schronisk w Karkonoszach. Położone jest na 
wysokości 1236 m n.p.m. na zachodnim stoku Małego Szyszaka, 
powyżej Przełęczy Karkonoskiej na terenie Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Usytuowane niemal pośrodku pasma karkono-
skiego, przy Głównym Szlaku Sudeckim, stanowi ważny punkt 
w obsłudze ruchu turystycznego. Sprzed schroniska podziwiać 
można rozległą panoramę Kotliny Jeleniogórskiej oraz okolicznych 
wzniesień (Wielki Szyszak i Hutniczy Grzbiet). Dojście z przy-
stanku PKS w Przesiece szlakiem niebieskim 2 h. Obiekt oferuje 
całodzienne wyżywienie oraz noclegi w pokojach 2,3 i wielooso-
bowych w standardzie turystycznym lub w pokojach 1, 2 – osobo-
wych z łazienkami.

Obiekt składa się z domków kempingowych oraz dwóch ka-
mienno – drewnianych domów turystycznych w stylu góralskim. 
Potocznie określany jako „bacówki”, swoją działalność rozpoczął 
w roku 1979. Usytuowany jest w dzielnicy Karpacza Wilczej 
Porębie w pobliżu hotelu „Skalny”. Wilcza Poręba jest malowniczo 
położonym osiedlem u stóp Kowarskiego i Czarnego Grzbietu, na 
wysokości 600 – 700 m n.p.m. Otoczenie zwartego kompleksu la-
sów świerkowych zapewnia okolicy ciszę i spokój. Sieć pobliskich 
szlaków turystycznych umożliwia uprawianie górskiej turystyki 
pieszej i kolarskiej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Zimą panują tu dobre warunki do uprawiania narciarstwa zjaz-
dowego i organizowania kuligów. W pobliżu stoki narciarskie. 
Na terenie kompleksu znajduje się Country Club, organizowane 
są ogniska i imprezy plenerowe. Obiekt oferuje całodzienne wy-
żywienie. Dysponuje miejscami noclegowymi w budynku (pokoje 
2, 3 i 4 – osobowe w standardzie turystycznym) oraz w 6 lub 7 
– osobowych domkach kempingowych z pełnymi węzłami sanitar-
nymi.

Schronisko PTTK

„Odrodzenie”
58-563 Przesieka

Tel. +48 75 752 25 46
www.schroniskoodrodzenie.com

piotrkaczmarek2@op.pl

Dom Turysty 

„Wilcza, Bacówki”
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 6A

Tel. /Fax +48 75 761 96 15
www.bacowki.wczasy.net.pl

www.maxmedia.pl\bacowki, bacowki@onet.pl
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Schronisko PTTK

„Samotnia”
58-550 Karpacz

Tel. /Fax +48 75 761 93 76
www.samotnia.com.pl

schronisko@samotnia.com.pl

Jest jednym z najstarszych schronisk w Polsce. Są dane świad-
czące o tym, że już w drugiej połowie XVII wieku człowiek do-
cierał w rejon Małego Stawu. Pierwsze wzmianki o domku nad 
Małym Stawem pochodzą z 1670 roku. Miała to być siedziba 
strażnika stawu w dobrach Schaffgotschów. Pod koniec XIX wieku 
postawiono nowy obiekt, bliżej stawu. Charakterystyczna jest 
wieżyczka, na której znajduje się sygnaturka, ogłaszająca alarm 
w górach. Stylowo urządzone wnętrze stwarza swoisty, nieza-
pomniany urok zwłaszcza w zimowe wieczory. Malownicze po-
łożenie i niebanalna architektura schroniska stanowią wdzięczny 
temat malarski i fotograficzny. Usytuowane na wysokości 1195 m 
n.p.m. nad Małym Stawem (12 m powyżej lustra wody) na terenie 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Dojście z Karpacza żółtym 
i niebieskim szlakiem ok. 1 h 30 min.. Doskonałe warunki do 
uprawiania górskiej turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. 
W schronisku znajduje się Szkoła Górska. Obiekt oferuje moż-
liwość całodziennego wyżywienia, organizacji imprez okolicz-
nościowych oraz noclegi w pokojach 2, 3, 4 i wieloosobowych 
w standardzie turystycznym.
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Jedno z największych i najstarszych schronisk w polskich 
Karkonoszach. Już w XVII w. przy szlaku wiodącym przez 
Złotówkę na Śnieżkę istniała buda służąca pasterzom i wędrow-
com. W 1896 roku wybudowano nowe, większe schronisko 
turystyczne, które niedługo potem spłonęło. Obecny budynek po-
wstał w 1907 roku, był wielokrotnie przerabiany i remontowany. 
Po drugiej wojnie światowej należał do organizacji akademickich, 
stąd jego dzisiejsza nazwa. Schronisko położone jest na wysokości 
1258 m n.p.m. pomiędzy Kotłem Małego Stawu i Białym Jarem, 
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Panorama sprzed 
schroniska obejmuje niemal całą Kotlinę Jeleniogórską z siniejący-
mi w dali pasmami Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i daleko 
na zachodzie Gór Izerskich. Dojście z Białego Jaru szlakiem żółtym 
1 h lub od kościółka Wang w Karpaczu Górnym szlakiem niebie-
skim 1 h 40 min.. Doskonały punkt wypadowy do wycieczek pie-
szych, rowerowych i narciarskich, a także do uprawiania narciar-
stwa zjazdowego i wspinaczki skałkowej. Obiekt oferuje noclegi 
w pokojach 1, 2, 3, 4 i wieloosobowych w standardzie turystycz-
nym, a dla wymagających gości apartamenty z pełnymi węzłami 
sanitarnymi. Schronisko poleca dodatkowo usługo przewodnickie 
i instruktorskie, a także organizację imprez okolicznościowych.

Schronisko PTTK

„Strzecha Akademicka”
58-540 Karpacz

Tel. /Fax +48 75 753 52 75
www.strzecha-akademicka.com.pl
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Schronisko PTTK

„Na Przełęczy Okraj”
58-530 Kowary

Tel. /Fax +48 75 761 51 10
www.przeleczokraj.pl

biuro@przeleczokraj.pl

Pierwsza buda powstała na Przełęczy Okraj ok. 1690 roku. 
Powstałe budynki stanowiły m.in. schronienie dla celników 
pilnujących austriacko-niemieckiego przejścia granicznego. 
W początkach XIX wieku istniało tutaj już małe drewniane schro-
nisko prowadzone przez Karola Nalega, propagatora popularnych 
później w całych Karkonoszach zjazdów rogatymi saniami. Na 
początku XX wieku wybudowano tu obiekt murowany, który 
zniknął z krajobrazu przełęczy, gdy modernizowano przejście 
graniczne. W 1975 roku na miejscu starego wybudowano ba-
cówkę PTTK, która w duecie z dawną gospodą stanowi schro-
nisko „Na Przełęczy Okraj”. Schronisko położone jest na granicy 
Karkonoskiego Parku Narodowego na wysokości 1046 m n.p.m. 
pomiędzy Karkonoszami a Lasockim Grzbietem. Obok schroni-
ska znajduje się drogowe przejście graniczne do Czech. Istnieje 
możliwość dojazdu samochodem i parkowania. Przy schronisku 
znajduje się węzeł znakowanych szlaków turystycznych, co stwa-
rza dobre warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej, ro-

werowej i narciarskiej. Czerwony oraz 
niebieski szlak turystyczny prowadzi na 
Śnieżkę. Obiekt oferuje całodzienne 
wyżywienie oraz noclegi w pokojach 

2, 3 i 5 – osobowych w standardzie 
turystycznym.

Schronisko PTTK

„Nad Łomniczką”
58-540 Karpacz

Tel. kom. +48 691 112 204
http://obiekty.pttk.pl/start.php?co=obiekt&id=190

Schronisko mieści się w drewnianym budynku wybudowa-
nym na początku XX wieku. Zlokalizowane jest na wschodnim 
stoku Kopy, przy drodze prowadzącej na Równię pod Śnieżką. 
Niewielki, drewniany budynek położony jest 1002 m n.p.m. 
w dolinie poniżej kotła Łomniczki. Usytuowany przy Głównym 
Szlaku Sudeckim, stanowi ulubiony cel spacerów wczasowiczów 
z Karpacza. Ma swoich stałych bywalców, gdyż zachował ciszę 
i klimat górskiego schroniska. Jest też dogodnym punktem odpo-
czynku dla turystów schodzących ze Śnieżki (1602 m n.p.m.), naj-
wyższego szczytu Karkonoszy. Doliną Łomniczki prowadzi bardzo 
atrakcyjne turystycznie i krajoznawczo zejście. Po prawej stronie 
widać strome stoki Śnieżki i Czarnego Grzbietu. Po lewej granito-
we zerwy skalne Kopy (1375 m n.p.m.), wśród których połyskują 
kaskady Wodospadu Łomniczki. Obiekt nie posiada miejsc nocle-
gowych. Zaprasza wędrujących turystów do swojego bufetu.
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Obiekt usytuowany jest w centrum Szczawna Zdroju, dużego 
uzdrowiska znanego ze szczaw alkalicznych o dużej zawarto-
ści dwutlenku węgla. Miasto, malowniczo położone w dolinie 
Szczawnika, stanowi część zespołu miejskiego Wałbrzych – 
Szczawno Zdrój. Na zboczach góry Stróżek znajduje się piękny 
Park Zdrojowy z magnoliami, rododendronami i wieloma innymi 
egzotycznymi krzewami. Obiekt stanowi doskonałą bazę wy-
padową dla wycieczek krajoznawczych w okolice Wałbrzycha, 
Zamku Książ i Książańskiego Parku Krajobrazowego. Niezwykle 
atrakcyjną, spacerową trasą dojść można do pięknego wąwozu 
Pełcznicy i największego na Dolnym Śląsku zamku. Istnieje także 
możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej na terenie 
Gór Wałbrzyskich. Znajdujący się w centrum miasta węzeł zna-
kowanych szlaków turystycznych umożliwia dotarcie na Trójgarb, 
Gorc przez Chełmiec, lub do zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. 
Obiekt oferuje całodzienne wyżywienie oraz noclegi w pokojach 2, 
3 i 4 – osobowych w standardzie turystycznym. Dla wymagających 
gości jest 3 – osobowy apartament z pełnym węzłem sanitarnym. 
Przy budynku znajduje się parking.

W roku 1905 Wałbrzyskie Towarzystwo Górskie wybudo-
wało niewielki budynek, chcąc uczcić 100 rocznicę śmierci poety 
Fryderyka Schillera. Sześć lat później zastąpiono go większym 
obiektem. Schronisko „Harcówka” leży w bezpośrednim sąsiedz-
twie Starego Miasta, w Parku Miejskim im. Jana III Sobieskiego 
na wysokości 422 m. n.p.m.. Park urządzony został na zboczach 
Góry Parkowej (508 m n.p.m.) i Góry Powstańców. „Harcówka” 
może służyć jako baza wypadowa dla wycieczek górskich 
w Góry Wałbrzyskie oraz dla wycieczek krajoznawczych w okolice 
Wałbrzycha. Korzystając ze znakowanych szlaków turystycznych 
można dotrzeć stąd na Borową (854 m n.p.m.), najwyższy szczyt 
Gór Wałbrzyskich. Borowa to wybitny punkt widokowy nie tylko 
na sąsiednie pasma Sudetów, ale także na Kotlinę Wałbrzycha i na 
Nizinę Śląska. Obiekt oferuje możliwość całodziennego wyżywie-
nia oraz noclegi w pokojach 2, 3 i 5 – osobowych w standardzie 
turystycznym, a dla wymagających gości przygotowano po jednym 
2 i 3 – osobowym pokoju z pełnymi węzłami sanitarnymi.

Dom Turysty

Szczawno Zdrój
58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 9

Tel. +48 74 843 84 80, fax +48 74 843 85 17
schronisko@hala-szrenicka.com

http://obiekty.pttk.pl/start.php?co=obiekt&id=149

Dom Turysty 

„Harcówka”
Park Sobieskiego

58-300 Wałbrzych
Tel. /Fax +48 74 846 31 35

www.harcowka.com.pl
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Schronisko PTTK

„Andrzejówka”
58-350 Mieroszów, Rybnica Leśna

Tel. +48 74 842 48 83, budka tel. 74 801 22 00
www.andrzejowka.com.pl

andrzejowka@andrzejowka.com.pl

Schronisko PTTK

„Zygmuntówka”
57-430 Jugów

Tel. +48 74 873 37 55
http://obiekty.pttk.pl/start.php?co=obiekt&id=187

Schronisko zostało wybudowane i otwarte w 1933 roku. 
Inicjatorem budowy był Andreas Bock, przewodniczący GVW 
(Wałbrzyskiego Towarzystwa Górskiego). Od jego imienia 
nazwano obiekt. Położone jest na wysokości 805 m n.p.m. na 
Przełęczy Trzech Dolin, pod szczytem Waligóry (936 m n.p.m.) 
w Górach Suchych. Panują tu doskonałe warunki do uprawiania 
górskiej turystyki pieszej i rowerowej oraz narciarstwa biegowe-
go i zjazdowego. Popularna „Andrzejówka” stanowi doskonały 
punkt wypadowy w Góry Wałbrzyskie i Kamienne. Przy schroni-
sku jeden z głównych węzłów szlaków turystycznych w Sudetach. 
Znakowanymi drogami można dotrzeć stąd na Wielką 
Sowę, do Mieroszowa, Wałbrzycha, Sokołowska lub 
na szczyt Waligóry. W okolicy znajdują się trasy 
i wyciągi narciarskie. Na trasach w rejonie schro-
niska organizowane są liczne biegi narciarskie 
w tym Bieg Gwarków i bieg sylwestrowy 
dla dzieci. Sezon narciarski trwa tutaj do 
późnej wiosny. Istnieje możliwość do-
jazdu samochodem lub autobusem 
(przystanek na przełęczy). Obiekt 
oferuje całodzienne wyżywienie 
oraz noclegi w pokojach 1, 2, 3 
i wieloosobowych w standar-
dzie turystycznym.

Drewniane schronisko powstało w 1938 roku, nosi imię 
Zygmunta Scheffnera, zasłużonego działacza turystyki i organiza-
tora schroniska. Położone jest na terenie Parku Krajobrazowego 
Gór Sowich, poniżej Przełęczy Jugowskiej, na wysokości 740 m 
n.p.m., na północno-zachodnim stoku Rymarza. „Zygmuntówka” 
jest ważnym ośrodkiem turystyki i sportów zimowych. Stanowi 
świetny punkt wyjściowy dla wycieczek górskich. Przy schro-
nisku znajduje się węzeł znakowanych szlaków turystycznych. 
Zielony prowadzi w górę do Pieszyc, czarny w dół do Ludwikowic 

Kłodzkich. Są także szlaki prowadzące na Wielką 
Sowę, najwyższy szczyt Sowich Gór (1014 m 

n.p.m.). W okolicy panują dobre warunki 
nie tylko do uprawiania górskiej 

turystyki pieszej, ale także 
narciarskiej i rowerowej. 
Schronisko znajduje się 
w pobliżu górnej stacji wy-

ciągu narciarskiego. Obiekt 
oferuje możliwość cało-
dziennego wyżywienia, or-

ganizację imprez plenerowych 
oraz noclegi w pokojach wielooso-

bowych w standardzie turystycznym.
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Budynek schroniska powstał ok. 1926 roku. Przez pewien 
czas służył po wojnie jako strażnica WOP, następnie w latach 60-
tych został przekształcony w schronisko. „Pasterka” swoją nazwę 
wzięła od malowniczo położonej wsi u stóp Szczelińca Wielkiego. 
Obiekt położony jest na wysokości ok. 700 m n.p.m. na terenie 
Parku Narodowego Gór Stołowych, w północno - zachodniej 
części Gór Stołowych. Przed schroniskiem znajduje się punkt 
widokowy na panoramę Szczelińca Wielkiego i Szczelińca Małego. 
Panują tu doskonałe warunki do uprawiania górskiej turystyki 
pieszej, rowerowej i narciarskiej, oraz wspinaczki skałkowej. Przy 
schronisku znajdują się liczne szlaki turystyczne, dzięki którym 
obiekt stanowi dogodny punkt wyjścia w najpiękniejsze partie 
gór. Zwiedzanie Szczelińca, Błędnych Skał, Wambierzyc, Radkowa 
i Czermnej może dostarczyć niezapomnianych wrażeń. W pobliżu 
usytuowane jest turystyczne przejście graniczne do Czech Ostra 
Góra – Mahowska Lhota. Obiekt oferuje całodzienne wyżywienie 
oraz noclegi w pokojach 2, 3 i wieloosobowych w standardzie 
turystycznym.

W XVIII wieku, wraz z rozwojem turystyki w tej części 
Gór Stołowych, zaczęto zagospodarowywać szczyt Szczelińca 
Wielkiego (919 m n.p.m.). Z inicjatywy Franza Pabla wybudo-
wano drogę złożoną z ok. 665 kamiennych stopni prowadzącą 
z Karłowa na szczyt góry. Osobliwe formy skalne Gór Stołowych 
przyciągały rzesze turystów, w tym także wiele osobistości z całej 
Europy. Dlatego w 1815 roku wzniesiono pierwszy drewniany pa-
wilon na Szczelińcu Wielkim. W latach 1857-1859 rozbudowano 
schronisko, poszerzając jego ofertę usług. Do lat 70-tych ubiegłe-
go wieku obiekt w pełni funkcjonował jako schronisko z noclegami, 
do niedawna działał już tylko sezonowo jako bufet. Po kapitalnym 
remoncie obiekt został oddany do użytku 23 września 2006 roku. 
Obecnie oferuje całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie 
w pokojach 2 i wieloosobowych w standardzie turystycznym. 
Panują tu doskonałe warunki do uprawiania górskiej turystyki 
pieszej (dojście czerwonym szlakiem z Karłowa ok. 1 h). Z kilku 
punktów widokowych podziwiać można panoramę zachodniej 
części Kotliny Kłodzkiej i otaczających ją gór. Od niedawna na te-
renie Narodowego Parku Gór Stołowych istnieją także ścieżki ro-
werowe, które są częściowo połączone ze szlakami dla pieszych.

Schronisko PTTK

„Pasterka”
57-350 Kudowa Zdrój, Pasterka

Tel. +48 74 871 22 19
www.schroniskopasterka.pl

schronisko@schroniskopasterka.pl

Schronisko PTTK 

„Na Szczelińcu”
57-353 Karłów,

Tel. +48 74  871 21 93, Fax +48 74 871 22 19
www.naszczelincu.pl

rezerwacja@naszczelincu.pl
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Schronisko PTTK

„Pod Muflonem”
57-340 Duszniki Zdrój, ul. Górska 14

Tel. /Fax +48 74 667 56 08
www.podmuflonem.pl

elburz@wp.pl

Schronisko PTTK

„Orlica”
57-340 Duszniki Zdrój, Zieleniec 79

Tel. kom. +48 604 997 086, +48 602 559 201
www.orlica.info

biuro@orlica.info

W połowie XIX wieku, pod wierzchołkiem Ptasiej Góry (745 
m n.p.m.) na wysokości ok. 690 m n.p.m. wybudowano gospo-
dę hodowlaną. Obiekt położony był ok. 1,5 km na północ od 
śródmieścia obecnych Dusznik Zdrój, w zagrodzie hodowano 
wówczas bydło mleczne. Obiekt był często celem pieszych wę-
drówek kuracjuszy pobliskiego uzdrowiska. Funkcję schroniska 
budynek zaczął pełnić dopiero po pierwszej wojnie światowej. 
Odbudowany w latach sześćdziesiątych po pożarze funkcjo-
nuje do dziś. Z polany wokół schroniska roztacza się widok na 
Obniżenie Dusznickie i Góry Stołowe. Przy schronisku znajduje 
się węzeł znakowanych szlaków turystycznych, umożliwiających 
wycieczki piesze lub rowerowe w Góry Bystrzyckie, Orlickie 
i Stołowe. Dojście z przystanku PKS w Dusznikach 
Zdroju zajmuje ok. 40 min.. Szlak niebieski 
prowadzi grzbietem Gór Bystrzyckich na 
Przełęcz Spalona, a czarny przez 
Wolarz i Piekielną Dolinę do 
Polanicy Zdroju. Dobre tereny 
dla miłośników narciarstwa. Trasy 
i wyciągi w pobliskich Dusznikach 
– Podgórzu i w Zieleńcu. Obiekt 
oferuje całodzienne wyżywienie 
oraz noclegi w pokojach 1, 2, 3 
i wieloosobowych w standardzie 
turystycznym.

Schronisko powstało najprawdopodobniej ok. 1878 roku 
i służyło jako gospoda. Usytuowane jest na wysokości ok. 850 m 
n.p.m. na wschodnim zboczu Gór Orlickich, w centrum najwyżej 
położonej wsi w Sudetach - Zieleńcu. Dzięki korzystnym warun-
kom atmosferycznym (stosunkowo długo utrzymuje się pokrywa 
śnieżna), istnieją doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa 
zjazdowego. W zimie czynne są liczne wyciągi, a przy schronisku 
znajduje się oświetlony stok. Obok budynku znajduje się węzeł 
znakowanych szlaków turystycznych, umożliwiających uprawia-
nie górskiej turystyki pieszej i rowerowej. Lokalizacja schroniska 
min. blisko Drogi Orlickiej, przy Głównym Szlaku Sudeckim im. 
M. Orłowicza czyni schronisko dogodnym punktem wypadowym 
w okoliczne góry. Niedaleko znajduje się turystyczne przejście 
graniczne pod Serakiem do Czech. Do schroniska można doje-

chać samochodem. Obiekt organizuje obozy letnie i zimowe, 
oferuje całodzienne wyżywienie oraz noclegi w pokojach 2, 
3 i wieloosobowych w standardzie turystycznym lub w po-
kojach 1, 3 i 4 – osobowych z łazienkami.
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Budynek powstał w 1896 roku. Początkowo pełnił rolę gospo-
dy, po odkryciu przez narciarzy walorów okolicy przekształcono 
go w schronisko turystyczne. W roku 1942 dobudowano część 
werandy i w tym kształcie schronisko przetrwało do dzisiaj. 
Położone na wysokości 811 m n.p.m. w pobliżu Przełęczy Spalona, 
stanowi ważny ośrodek turystyczny Gór Bystrzyckich. Sprzed bu-
dynku roztacza się rozległa panorama Kotliny Kłodzkiej. „Jagodna” 
jest dobrą bazą wypadową do wycieczek pieszych, rowerowych 
i narciarskich. Przy schronisku znajduje się węzeł znakowanych 
szlaków turystycznych. Szlakiem czerwonym dotrzeć można 
przez Zieleniec do Dusznik, czarnym do Gorzanowa, a niebieskim 
do Międzylesia. Zimą czynny jest stok narciarski. W pobliżu licz-
ne trasy do biegania na nartach oraz prowadzące przez las trasy 
rowerowe. Na terenie obiektu organizowane są obozy letnie 
i zimowe oraz imprezy okolicznościowe. Możliwy jest dojazd 
samochodem (Szosą Sudecką przez wieś Spalona) i parkowanie. 
Schronisko oferuje doskonałą domową kuchnię. Dysponuje noc-
legami w pokojach 2,3 i wieloosobowych w standardzie turystycz-
nym oraz miejscem na rozbicie namiotu.

W roku 1871 z fundacji księżnej Marianny Orańskiej na wyso-
kości 1218 m n.p.m. wybudowano obok dotychczas istniejących 
zabudowań hodowlanych typowe schronisko turystyczne w mod-
nym wtedy stylu szwajcarsko - alpejskim. Po kilku przebudowach 
pełni swoje zadanie do dziś. Położone na hali pod Śnieżnikiem, 
około 30 min. drogi od punktu widokowego na szczycie Śnieżnika, 
skąd podziwiać można Kotlinę Kłodzką i otaczające ją pasma gór-
skie, znaczną część czeskich Sudetów z kopułą Pradziada (1429 m 
n.p.m.), a przy dobrej widoczności także Karkonosze ze Śnieżką 
i duże połacie Niziny Śląskiej. Dojście z Międzygórza szlakiem 
czerwonym ok. 2 h, z Kletna żółtym ok. 1 h, z Międzylesia niebie-
skim a z Trójmorskiego Wierchu zielonym. Schronisko może być 
bazą dla uprawiania górskiej turystyki pieszej, rowerowej i narciar-
skiej. Przy budynku znajduje się węzeł znakowanych szlaków tury-
stycznych. Na Śnieżniku turystyczne przejście graniczne do Czech. 
W okolicy doskonałe tereny narciarskie. Schronisko, oprócz miłej 
atmosfery i wieczorów przy kominku, oferuje całodzienne wyży-
wienie oraz noclegi w pokojach 2, 4 i wieloosobowych w standar-
dzie turystycznym.

Schronisko PTTK

„Jagodna”
57-500 Bystrzyca Kłodzka, Spalona 6

Tel. /Fax +48 74 811 98 16 
www.jagodna.com

schronisko@jagodna.com

Schronisko PTTK 

„Na Śnieżniku”
57-514 Międzygórze

Tel. /Fax +48 74 813 51 30
www.sudety.info.pl\nasniezniku

schronisko@sudety.info.pl
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Obiekt PTTK

„Domek Lodowy”
45-083 Opole 

ul. Barlickiego 2a 
Tel. +48 77 441 62 20, +48 77 441 62 21

Obiekt położony jest na terenie miejskiego parku w centrum 
miasta nad Stawem Zamkowym, powstałym po likwidacji fosy zam-
kowej. Drewniany domek wybudowany został w stylu łużyckim 
w 1909 roku z inicjatywy opolskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego 
i nazwany potocznie „Domkiem Lodowym”. Mieściła się w nim 
siedziba towarzystwa oraz kawiarnia. Lokalizacja budynku oprócz 
malowniczego położenia sprzyjała popularyzacji łyżwiarstwa.  
W latach 30-tych Towarzystwo Łyżwiarskie zrobiło ze Stawu 
Zamkowego profesjonalne lodowisko, ze sztucznym oświetle-
niem, urządzeniem do nawadniania tafli i szatnią. Po wojnie staw 
przerobiono na fontannę o największej powierzchni w mieście 
a Domek Lodowy stał się własnością PTTK. Przez lata służył jako 
schronisko młodzieżowe. Później znajdowała się tam kawiarnia 
„Piastowska”. Obecnie nie posiada miejsc noclegowych, stanowi 
lokal gastronomiczny. Od momentu powstania domek niewiele 
się zmienił, wyposażono go dodatkowo w pochylnię umożliwiają-
cą osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie 
z usług gastronomicznych.
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 1. Schronisko PTTK „Na Stogu Izerskim”
 2. Gościniec „Perła Zachodu”
 3. Schronisko PTTK „Kochanówka”
 4. Schronisko PTTK „Szwajcarka”
 5. Schronisko PTTK „Na Hali Szrenickiej”
 6. Schronisko PTTK „Pod Łabskim Szczytem”
 7. Schronisko PTTK „Odrodzenie”
 8. Dom Turysty „Wilcza”, OW Bacówki
 9. Schronisko PTTK „Samotnia”
10. Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka”
11. Schronisko PTTK „Nad Łomniczką”
12. Schronisko PTTK „Na Przełęczy Okraj”
13. Dom Turysty „Szczawno Zdrój”
14. Dom Turysty „Harcówka”

Schroniska PTTK

15. Schronisko PTTK „Andrzejówka”
16. Schronisko PTTK „Zygmuntówka”
17. Schronisko PTTK „Pasterka”
18. Schronisko PTTK „Na Szczelińcu”
19. Schronisko PTTK „Pod Muflonem”
20. Schronisko PTTK „Orlica”
21. Schronisko PTTK „Jagodna”
22. Schronisko PTTK „Na Śnieżniku”
23. Obiekt PTTK „Dom Lodowy” Opole




