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Góry Izerskie – pasmo górskie w Sudetach Zachodnich przebiegające przez tereny 

Polski i Czech. Pasmo tworzy rozległy i rozgałęziony system grzbietów, masywów 
i odosobnionych szczytów. Najważniejsze grzbiety w części polskiej to Grzbiet 

Kamienicki oraz Wysoki Grzbiet z najwyższym szczytem Wysoką Kopą – 

1126 m n.p.m. Ukształtowanie terenu wpływa również na tutejszy mikroklimat 
Hala Izerska określana jest mianem „małej Syberii”, gdzie nie ma prawdziwego 

lata, noce są najciemniejsze, a temperatury zimą najniższe w Polsce, rekord to -45 

°C! To tutaj zjeżdżają się ludzie z całej Polski podziwiać deszcze meteorytów. 

 

_________________TRASA TRZYDNIOWA________________ 

 

DOJAZD: 

Zbiórka przed rajdem: 24 marca (piątek), godzina 2:00 w holu głównym nowego 

dworca przy „Le Crobag”.  

DZIEŃ I (piątek)  05:53 18:17 

Trasa długa 19,7 km (6 h 30 min) Trasa do: Schronisko Orle | mapa-turystyczna.pl 

Wychodzimy z Dworca PKP w Szklarskiej Porębie Górnej i kierujemy się w 

ulicą Dworcową na czerwony szlak, nim idziemy w prawo, szlak łączy się z 

niebieskim, a później z czarnym, cały czas trzymamy się czerwonego szlaku. 

Idziemy przez Schronisko Kamieńczyk i do Schroniska na Hali Szrenickiej. 

(Tutaj warto nadłożyć ok. 30 minut drogi i dalej czerwonym szlakiem odwiedzić 

Schronisko Szrenica, zawracamy tą samą trasą do PTTK na Hali Szrenickiej). Ze 

Schroniska idziemy zielonym szlakiem do Przełęczy Szklarskiej (Jakuszyc) skąd 

skręcamy na żółty szlak, którym zmierzamy na Rozdroże pod Działem Izerskim, 

następnie idziemy w prawo na zielony szlak, którym dochodzimy do Stacji 

Turystycznej Orle.  

Trasa krótka 17,4 km (5 h 20 min) Trasa do: Schronisko Orle | mapa-turystyczna.pl 

 

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8326813,15.5186605;50.7940630,15.5009270;50.7918680,15.5133980;50.8043960,15.4009920;50.8148410,15.3830850#50.80506/15.44987/12
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8326813,15.5186605;50.8043960,15.4009920;50.8148410,15.3830850#50.80878/15.45038/13


Wychodzimy z Dworca PKP w Szklarskiej Porębie Górnej ulicą Dworcową, 

dochodzimy do czerwonego szlaku i idziemy w lewo. Idziemy przez Rozdroże pod 

Wysokim Kamieniem, Wysoki Kamień, Rozdroże pod Zwaliskiem, gdzie szlak 

czerwony łączy się z niebieskim i zielonym. Trzymając się szlaku zielonego 

idziemy do Rozdroża pod Izerskimi Garbami. Dalej podążamy zielonym 

szlakiem, który idzie razem z niebieskim do Rozdroża pod Cichą Równią. Dalej 

idziemy szlakiem zielonym do Przełęczy Szklarskiej (Jakuszyc). Z przełęczy 

kierujemy się w prawo na szlak żółty w stronę Polany Jakuszyckiej i idziemy dalej 

żółtym szlakiem do Rozdroża pod Działem Izerskim, następnie idziemy w prawo 

zielonym do Stacji Turystycznej Orle. 

DZIEŃ II (sobota)  05:50 18:19 

Trasa długa 24,7 km (7 h 10 min) Trasa z: Schronisko Orle | mapa-turystyczna.pl 

Wychodzimy z Stacji Turystycznej Orle na zielony szlak, którym idziemy do 

Rozdroża pod Działem Izerskim, skręcamy w lewo w żółty szlak. Żółtym 

szlakiem dochodzimy do Przełęczy Szklarskiej, z której skręcamy w lewo na 

zielony szlak i idziemy nim aż do Rozdroża pod Izerskimi Garbami. Następnie 

skręcamy w lewo na szlak czerwony. Idąc czerwonym szlakiem po lewej stronie 

mijamy Wysoką Kopę (warto na chwilę zboczyć z trasy i zdobyć najwyższy szczyt 

tego pasma). Docieramy do Rozdroża pod Kopą, skąd idziemy w lewo żółtym 

szlakiem kierując się na Chatę Górzystów (tu koniecznie robimy małą przerwę 

na naleśniki – podobno lepsze niż u babci      ). Za Chatką skręcamy na szlak 

niebieski. Niebieskim szlakiem idziemy przez Polanę Izerską i schodzimy do 

Świeradowa Zdrój. Skręcamy na czarny szlak i podążamy nim przez ok. 600 m. 

Idziemy ul. Kilińskiego, skręcamy w ul. Leśną po ok. 350 m po prawej stronie 

znajduje się OW Alma.  

Trasa bardzo długa 28,1 km (8 h) Trasa z: Schronisko Orle | mapa-turystyczna.pl 

Wyruszamy ze Stacji Turystycznej Orle na czerwony szlak. Czerwonym 

szlakiem dochodzimy do Hali Izerskiej, gdzie skręcamy w prawo na niebieski 

szlak. Szlak prowadzi przez Rozdroże pod Cichą Równią do Rozdroża pod 

Izerskimi Garbami, tam skręcamy w lewo na czerwony szlak. (Idąc czerwonym 

szlakiem mijamy z lewej strony najwyższy szczyt tego pasma – Wysoką Kopę, 

warto na chwilę zboczyć i się na niego wdrapać!) Dalej czerwonym szlakiem 

idziemy przez Rudy Grzbiet, Polane Izerską, dochodzimy do Łącznika, gdzie 

zbiegają się szlaki (żółty, zielony i czerwony). Idąc dalej docieramy do Schroniska 

na Stogu Izerskim. Cały czas trzymamy się czerwonego szlaku i idziemy nim w 

kierunku Świeradowa Zdrój. W miejscu, w którym zbiegają się szlak czerwony 

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8148410,15.3830850;50.8043960,15.4009920;50.8496864,15.4203415;50.8545640,15.3611780;50.9034591,15.3421819#50.88389/15.40558/12
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8148410,15.3830850;50.8456950,15.3673190;50.8496864,15.4203415;50.8923000,15.3089730;50.9034591,15.3421819#50.90367/15.34312/16


z niebieskim skręcamy w prawo w ul. Górską, a z niej w prawo w Leśną, po ok. 

350 m docieramy do OW Alma. 

Trasa krótka 17,9 km (5 h) Trasa z: Schronisko Orle | mapa-turystyczna.pl 

Ze Stacji Turystycznej Orle wychodzimy na czerwony szlak i idziemy Halą 

Izerską do Chatki Górzystów (naleśniki!!). Z Chatki kierujemy się na niebieski 

szlak, którym dochodzimy do Polany Izerskiej. Skręcamy w lewo w czerwony 

szlak, idziemy przez Łącznik, gdzie czerwony szlak spotyka się z żółtym i 

zielonym. Idąc dalej docieramy do Schroniska na Stogu Izerskim. Cały czas 

trzymamy się czerwonego szlaku i idziemy nim w kierunku Świeradowa Zdrój. 

W miejscu, w którym zbiegają się szlak czerwony z niebieskim skręcamy w prawo 

w ul. Górską, a z niej w prawo w Leśną, po ok. 350 m docieramy do OW Alma. 

 

DZIEŃ III (niedziela)  06:48 19:20 

Trasa jedyna słuszna 15,2 km (4 h 30 min) Trasa przez: Baryłka | mapa-turystyczna.pl 

Z OW Alma wychodzimy ul. Stokową, skręcamy w prawo w ulicę Górską, 

idziemy w kierunku ul. 11 Listopada. Ulicą 11 Listopada idziemy w lewo aż do 

skrzyżowania z ulicą Stawową, gdzie przechodzi szlak czerwony (zielony i 

niebieski). Skręcamy w prawo, przechodzimy przez rz. Kwisę. Dochodzimy do 

rozgałęzienia szlaków, idziemy szlakiem zielonym przez Baryłkę. Idziemy dalej 

przez miejscowość Gierczyn, docieramy do Gierczyńskich Łąk, gdzie spotyka 

się szlak zielony z niebieskim. Kontynuujemy niebieskim szlakiem do 

miejscowości Rębiszów. W Rębiszowie przekraczamy torowisko i za torowiskiem 

skręcamy w prawo na ścieżkę, która zaprowadzi nas na przystanek PKP, skąd 

wracamy do Poznania.  

 

_________________TRASA DWUDNIOWA_________________ 

 

DOJAZD: 

DZIEŃ I (sobota)  05:50 18:19 

Trasa bardzo długa 28,5 km (8 h 30 min) Trasa z: Szklarska Poręba | mapa-turystyczna.pl 

Z dworca PKP w Szklarskiej Porębie Górnej wychodzimy ul. Dworcową, 

kierujemy się w prawo w ul. Granitową, gdzie biegnie czerwony szlak. Podążając 

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8148410,15.3830850;50.8923000,15.3089730;50.9034591,15.3421819#50.86417/15.38670/12
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.9034591,15.3421819;50.9482076,15.4560256#50.89878/15.34693/13
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8326624,15.5187178;50.8292870,15.5162250;50.8378810,15.5043830;50.8548120,15.4209290;50.8545640,15.3611780;50.8923000,15.3089730;50.9034591,15.3421819#50.83315/15.50313/15


czerwonym szlakiem skręcamy w ul. Gen. S. Sikorskiego, gdzie spotyka się szlak 

czerwony z niebieskim. Następnie skręcamy na niebieski szlak, na Rozdrożu pod 

Zwaliskiem trzymamy się dalej niebieskiego szlaku i docieramy nim do Rozdroża 

pod Izerskimi Garbami, gdzie skręcamy w prawo na czerwony szlak. (Idąc 

czerwonym szlakiem mijamy z lewej strony najwyższy szczyt tego pasma – 

Wysoką Kopę, warto na chwilę zboczyć i się na niego wdrapać!) Czerwonym 

szlakiem docieramy do Rozdroża pod Kopą, skręcamy w lewo na żółty szlak i 

kierujemy się na Chatkę Górzystów (naleśniki!). Za Chatką idziemy do 

skrzyżowania z niebieskim szlakiem, którym podążamy dalej do Polany Izerskiej. 

Z polany idziemy w lewo na szlak czerwony, idziemy przez Łącznik, gdzie 

czerwony szlak spotyka się z żółtym i zielonym. Idąc dalej docieramy do 

Schroniska na Stogu Izerskim. Cały czas trzymamy się czerwonego szlaku i 

idziemy nim w kierunku Świeradowa Zdrój. W miejscu, w którym zbiegają się 

szlak czerwony z niebieskim skręcamy w prawo w ul. Górską, a z niej w prawo w 

Leśną, po ok. 350 m docieramy do OW Alma. 

 

Trasa długa 22,5 km (6 h 45 min) Trasa z: Szklarska Poręba | mapa-turystyczna.pl  

Z dworca PKP w Szklarskiej Porębie Górnej wychodzimy ul. Dworcową, 

kierujemy się w prawo w ul. Granitową, gdzie biegnie czerwony szlak. Podążając 

czerwonym szlakiem skręcamy w ul. Gen. S. Sikorskiego, gdzie spotyka się szlak 

czerwony z niebieskim. Następnie skręcamy na niebieski szlak, na Rozdrożu pod 

Zwaliskiem trzymamy się dalej niebieskiego szlaku i docieramy nim do Rozdroża 

pod Izerskimi Garbami, gdzie skręcamy w prawo na czerwony szlak. (Idąc 

czerwonym szlakiem mijamy z lewej strony najwyższy szczyt tego pasma – 

Wysoką Kopę, warto na chwilę zboczyć i się na niego wdrapać!) Czerwonym 

szlakiem docieramy do Rozdroża pod Kopą, skręcamy w lewo na żółty szlak i 

kierujemy się na Chatkę Górzystów (naleśniki!). Za Chatką idziemy do 

skrzyżowania z niebieskim szlakiem, którym podążamy dalej do Polany Izerskiej. 

Kontynuujemy niebieskim szlakiem do Świeradowa Zdrój. Skręcamy na czarny 

szlak i podążamy nim przez ok. 600 m. Idziemy ul. Kilińskiego, skręcamy w ul. 

Leśną po ok. 350 m po prawej stronie znajduje się OW Alma. 

 

Trasa krótka 19,3 km (6 h) Trasa z: Szklarska Poręba | mapa-turystyczna.pl 

Wychodzimy z PKP w Szklarskiej Porębie Górnej ulicą Dworcową, skręcamy 

w lewo i wchodzimy na czerwony szlak. Podążamy czerwonym szlakiem przez 

Rozdroże pod Wysokim Kamieniem, gdzie szlak krzyżuje się z czarnym, 

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8324230,15.5187464;50.8292870,15.5162250;50.8367390,15.5054510;50.8548120,15.4209290;50.8545640,15.3611780;50.9034591,15.3421819#50.82836/15.53214/15
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.8326406,15.5188322;50.8480480,15.4631270;50.8611180,15.4461460;50.8630050,15.3895280;50.8720110,15.3513910;50.9034591,15.3421819#50.85971/15.41725/12


trzymając się czerwonego szlaku idziemy przez Wysoki Kamień do Rozdroża pod 

Zwaliskiem tu szlak czerwony spotyka się z zielonym i niebieskim. Skręcamy w 

prawo w zielony szlak do Rozejścia Szlaków, z którego idziemy w lewo na szlak 

żółty, nim idziemy do Rozdroża pod Kopą. Skręcamy na czerwony szlak, 

idziemy przez Rudy Grzbiet do Polany Izerskiej, tu skręcamy w prawo na szlak 

niebieski, którym dochodzimy do Świeradowa Zdrój. Skręcamy na czarny szlak i 

podążamy nim przez ok. 600 m. Idziemy ul. Kilińskiego, skręcamy w ul. Leśną po 

ok. 350 m po prawej stronie znajduje się OW Alma. 

DZIEŃ II (niedziela)  06:48 19:20 

Trasa jedyna słuszna 15,2 km (4 h 30 min) Trasa przez: Baryłka | mapa-turystyczna.pl 

Taka sama jak dla trasy III dniowej. 

Co należy zabrać: 

 

• wygodne buty, obuwie na zmianę do schroniska/szkoły 

• kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

• ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku 
przed deszczem 

• śpiwór i karimatę (obowiązkowo) 

• latarkę/czołówkę, element odblaskowy 
• raczki 

• legitymację studencką/potwierdzenie innych ulg na PKP 

• coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę 
• gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

• kompas, mapę  

• dobre samopoczucie i jeszcze lepszy humor 
• oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba 

będzie później dźwigać na własnych plecach :) 

 
 

Informacje dodatkowe:  
 

• Żaden z noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich osób - obowiązkowo 

należy zabrać karimatę. Pościeli nie ma, więc należy pamiętać o śpiworze. 
Schronisko Orle: 30 łóżek, Ośrodek Wypoczynkowy Alma: 38 miejsc do 

spania. 

• W Schronisku Orle dostęp do czajnika w godzinach funkcjonowania bufetu, 
bufet. 

• W OW Alma będziemy mieć dostępne czajniki, istnieje również możliwość 

wykupienia śniadania w formie szwedzkiego stołu w cenie 15zł/os. oraz 

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.9034591,15.3421819;50.9482076,15.4560256#50.89878/15.34693/13


obiadokolacji w cenie 25 zł. W razie zainteresowania proszę o zgłoszenie 
takiej chęci w formularzu rejestracyjnym lub jeśli się zgapiłeś napisz do nas 

maila. Ośrodek mieści się w samym Świeradowie Zdrój, po sąsiedzku jest 

kilka restauracji, sklep Lewiatan oraz wieża widokowa Sky Walk.😊 

• Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają 

odpoczynków, a także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne 

warunki atmosferyczne. 
• Z soboty na niedziele zmieniamy czas z zimowego na letni. 

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

Koordynatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich. 
• Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300 

 

 
Noclegi: 

 

• Schronisko Orle 

Osiedle Orle 1  

58-580 Szklarska Poręba 
GPS: 50°48'908"N 15°22'981" E 

tel. 500-610-115 

• Ośrodek Wczasowy „Alma” 

ul. Budowlanych 4 

59-850 Świeradów-Zdrój 

tel. 535-329-352 
 

Zapisy: 

 

Zapisy rozpoczynają się 1.03. poprzez  udostępniony formularz zgłoszeń online.  

Liczba uczestników jest ograniczona. 
Poznajmy się! Osoby jadące z nami po raz pierwszy zapraszamy na spotkanie 

Klubu we wtorek 14.03. o godz. 19:00 ;) 

 

Koszty:  
 

 Trasa trzydniowa Trasa dwudniowa 

Studenci 210 zł 151 zł 

Halniacy studenci 190 zł 137 zł 

Nie-studenci 259 zł 206 zł 

Halniacy nie-studenci 235 zł 187 zł 



 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegu, znaczka rajdowego i innych 

materiałów. 
 

Koordynatorzy:  
 

Sylwia Górczyńska 

Natalia Gurlaga 
 

tel. Sylwia: 530-666-196 

tel. Natalia: 722-204-004 

przebisniegowy2023@gmail.com 

 


