
Witamy
W APARTAMENTACH WONDER HOME

Dziękujemy za wybór naszych apartamentów

jako miejsca Państwa pobytu i wypoczynku. 

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań,

aby Państwa pobyt w Apartamentach Wonder

Home był w pełni satysfakcjonujący 

i pozostawił niezapomniane wspomnienia 

na długie lata. 

ŻYCZYMY MIŁEGO I UDANEGO POBYTU
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DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA I WYGODY PROSIMY O ZAPOZNANIE

SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI INFORMACJAMI

BIURO

Pracujemy dla Państwa przez 7 dni w tygodniu od godz. 8:00 do 20:00. Biuro

mieści się przy ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu. W sprawie dodatkowych

pytań prosimy o kontakt, chętnie na nie odpowiemy.

numer alarmowy - 20:00 - 8:00: +48 786 861 348

www.wonderhome.eu      kontakt@wonderhome.eu

Apartamenty stanowią własność odrębnych inwestorów, w związku z czym

przynależą do różnych wspólnot mieszkaniowych, które odpowiadają za

organizację parkingu, mają różnych dostawców internetu oraz mediów.

Działania wspólnot mieszkaniowych i dostawców mediów nie są zależne od

Apartamentów Wonder Home. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o jak

najszybsze zgłaszanie ich do rezydenta lub biura, co umożliwi nam

niezwłoczną interwencję. 

Pościel i ręczniki

Dla każdego Gościa przygotowany jest komplet ręczników i pościeli. W

przypadku miejsc noclegowych na rozkładanych sofach pościel pozostawiona

jest w sofie lub szafie. 

Rezydent - 8:00 - 20:00: +48 690 176 535 

Recepcja: +48 785 913 913Biuro - 8:00 - 20:00: +48 785 913 913
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INTERNET

Nazwa sieci oraz hasło do wi-fi znajdują się na drewnianej  tablicy informacyjnej,

wiszącej na ścianie.

Parking

Miejsca parkingowe lub garażowe, jeżeli są przydzielone do apartamentu,

pozostają w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, do której przynależą.

Apartamenty Wonder Home nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie

przez osoby trzecie prawa  Gościa do  wyznaczonego miejsca parkingowego.

Kominek

W apartamencie znajduje się kominek? Drewno lub biopaliwo można

zakupić w naszym biurze.

Zakaz palenia  

We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie

zakazu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną 

w wysokości 500 zł, która zostanie doliczona do Państwa rachunku. 

Cisza nocna

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 6:00.
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Wykwaterowanie

Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów

i urządzeń technicznych lokalu, powstałych z jego winy lub z winy

odwiedzających go osób. Należy zgłosić szkodę do recepcji niezwłocznie po jej

stwierdzeniu. 

Przedmioty pozostawione 

Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie będą odesłane na jego

koszt, wszelkie formalności związane z zamówieniem kuriera leżą po stronie

Gościa.  

W dniu wyjazdu należy opuścić apartament do godziny 11:00. Klucze pobrane z

sejfu należy pozostawić w sejfie, a pobrane w biurze, odwieźć do biura.  Jeśli z

jakiegoś powodu nie mogą Państwo opuścić apartamentu na czas, uprzejmie

prosimy o kontakt. W przeciwnym razie, za nieterminowy zwrot klucza i

opóźnienie w wykwaterowaniu może zostać nałożona dodatkowa opłata za

przedłużenie doby. Wykwaterowanie w godzinach 6:00 - 8:00 odbywa się

wyłącznie po dokonaniu indywidualnych ustaleń. Opuszczając apartament

należy sprawdzić czy wszystkie okna są zamknięte, światła zagaszone oraz woda

w kranie jest zakręcona. Należy również zamknąć drzwi na klucz. Dziękujemy. 

Odpowiedzialność materialna
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Przydatne kontakty  

5 612 44 55 

Współpracujemy z Hallo Taxi Karpacz. Naszym Gościom przysługują zniżki 
w wysokości 10%

+ 48 881-445-544

Przychodnia POZ, ul. Konstytucji 3 Maja 71

Centrum Medyczne Karpacz, ul. Myśliwska 13

+ 48 883-358-171  

+ 48 883-358-135 

Informacja turystyczna, ul. Konstytucji 3 Maja 25

Szpital Bukowiec Kowary, ul. Sanatoryjna 15

+ 48 756 415 715 

+ 48 757 618 605
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Karta rabatowa

Aby Państwa pobyt był w pełni udany,

stworzyliśmy kartę rabatową. Dzięki niej

skorzystają Państwo z oferty, jaką

przygotowali nasi Partnerzy w najniższych,

preferencyjnych cenach. Kartę rabatową

można otrzymać w biurze. Aby skorzystać 

z oferty naszych Partnerów, należy okazać

kartę przed złożeniem zamówienia. 

Restauracja Dwór Liczyrzepy

ul. Obrońców Pokoju 4b

Restauracja - regionalne potrawy na bazie

lokalnych produktów (aby otrzymać zniżkę

należy pobrać dodatkową kartę w biurze)

Jagodowy Zakątek Cafe & Bistro

ul. Linowa 1B

10%

Kawiarnia, restauracja - śniadania, dania

mięsne, wegetariańskie i bezglutenowe,

desery na bazie naturalnych produktów

10%

Restauracja Black & White 10%

Bar, restauracja - kebab, burgery, pizza 

opiekana w piecu opalanym drewnem

ul. Konstytucji 3 Maja 29
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Restauracja Staniszówka

ul. Witosza 7a, Staniszów

Restauracja - tradycyjna, polska kuchnia 

połączona z nowoczesnością

Restauracja Chata Karkonoska

Restauracja - tradycyjna, polska kuchnia. 

W piątki i soboty organizowane są 

imprezy taneczne z DJ

Dream Jump Karkonosze

ul. Kościuszki 142, Kostrzyca

Ekstremalny skok ze 100 metrowego 

komina i wspaniałe widoki

Halo Taxi Karpacz

Przewóz osób zarówno na teranie Karpacza jak 

i poza miastem. Czynne całą dobę

tel. 881-445-544

10%

10%

10%

10%

ul. Wolna 4
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Western City

ul. Ścięgny 200

Park rozrywki osadzony 

w westernowym klimacie

Babor Beauty Point

tel. 607-592-038

10%

10%

10%

Szeroki wachlarz zabiegów oczyszczających,

odmładzających i odchudzających. Wszystko 

z użyciem kosmetyków Babor

BT Zielona Dolina

Jednodniowe wycieczki między innymi 

do Pragi, Skalnego Miasta i Drezna

ul. Konstytucji 3 Maja 47
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Ski Bus Winterpol Biały Jar

881 445 544

Przewóz Gości spod apartamentu prosto

pod wyciąg narciarski. Jadąc Ski busem

otrzymasz rabat 10 % na karnety na stoku

Winterpol Biały Jar.  

Alter Ego

ul. Konstytucji 3 Maja 21

Ubrania z luksusowych kolekcji 

włoskich oraz polskich firm 

Cloé Fashion

ul. Konstytucji 3 Maja 23b

5%

5%

10%

Ubrania z luksusowych kolekcji 

włoskich oraz polskich firm 

Fresca - mobilne studio SPA

10%

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała 

oraz masaże. 

605-351-030
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w w w . w o n d e r h o m e . e u

W naszej ofercie posiadamy wiele wyjątkowych i unikalnych apartamentów.

Nasze lokale przeznaczone są dla 2, 4, 6 a nawet 8 osób, jedno lub

dwupoziomowe, w pełni wyposażone, w najlepszych lokalizacjach w Karpaczu.

Cechami charakterystycznymi  apartamentów są stylowe wnętrza, funkcjonalność

oraz świetna lokalizacja, dzięki czemu zaufało nam już wielu Klientów.

najniższe ceny

Apartamenty Wonder Home

Pełna oferta dostępna na:

Nasz zespół pomoże w wyborze apartamentu, który spełni Państwa

oczekiwania. Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy jak spędzić

wymarzony odpoczynek w Karpaczu. Dla stałych klientów oferujemy korzystne

oferty w preferencyjnych cenach.

Rezerwując przez naszą stronę otrzymują Państwo następujące korzyści:

korzystne rabaty dla nowych oraz stałych klientów

elastyczne zasady anulacji  
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Historia Miasta Karpacz

Pierwszy raz o Karpaczu było głośno, gdy w Sowiej Dolinie odnaleziono srebro,

złoto oraz rudy żelaza. Z końcem XIV wieku na terenie Karkonoszy  coraz

częściej pojawiały się pielgrzymki poszukiwaczy drogocennych kamieni.

Jednakże wg Quringa już nawet w średniowieczu Karkonosze w tym celu

odwiedzali Celtowie. Poświadczyć to mają typowe dla tamtych czasów stare

szyby górnicze, które przetrwały do dziś. Oficjalnie pierwsze wzmianki na temat

Karpacza można znaleźć w Księgach Walońskich z XV wieku.

Pierwszą powstałą częścią Karpacza były Płóczki, które swoją nazwę

zawdzięczają górnictwu, a zwłaszcza płuczkarniom okruszcowanych piasków.

Karpacz leży w dolinie rzeki Łomnicy oraz jej dopływów (Łomniczki, Bystrzyki,

Budniczej Strugi, Dzikiego Potoku oraz Płomnicy), gdzie dawniej znajdowało się

wiele mielerzy leśnych oraz smolarni. 

Dawniej nazywany Krummhubel, dziś Karpacz

Płóczki

200 lat później w Karpaczu zasłynęli zielarze, zwani inaczej laborantami.

Zasiedlali oni tereny Karkonoszy już od XVI wieku. Dzięki bogatej roślinności

Karkonoszy, Laboranci specjalizowali się w leczeniu ludzi, co przyczyniło się do

tego, że Karpacz, zwany wtedy „zielarską wioską”, znany był w całej Europie. To

tu powstały najstarsze, tajemne mikstury, które w medycynie stosuje się do

dziś. Receptury zapisywano w języku łacińskim, by trudniej było je odczytać. Do

produkcji leków wykorzystywano nie tylko zioła, ale również zwierzęce

produkty, jak proszek z jelenich rogów, czy minerały.

Laboranci
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W Karkonoszach zasłynęli też Hutnicy, którzy starannie chronili tajemnice swojej

sztuki rzemieślniczej, oraz Walonowie, którzy pozostawili swój ślad w postaci

znaków na skałach, drzewach i kamieniach, które były znane tylko im. Zajmowali się

wydobywaniem kamieni szlachetnych i przetwarzaniem bogactw mineralnych. 

Hutnicy

Z czasem w Karpaczu rozwinęło się pasterstwo. Powstało wiele pojedynczych

osad, które połączył w jedno miasto gwałtowny rozwój turystyki, który

spowodowany był pielgrzymkami do nowo wybudowanej Kaplicy Św.

Wawrzyńca znajdującej się na samym szczycie Śnieżki. Owa kaplica stanowiła

również granicę między śląskimi a czeskimi szlachcicami, którzy od lat toczyli

spory o najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów. Wybudowanie Kaplicy Św.

Wawrzyńca na samym szczycie Śnieżki było przełomowym momentem dla

miasta. Kaplica powstała za sprawą Hrabiego Krzysztofa Schaffgotscha,

ówczesnego szlachcica posiadającego największe ziemie w kotlinie

jeleniogórskiej (posiadał między innymi zamek Chojnik oraz dzisiejszą dzielnicę

Jeleniej Góry - Cieplice). Hrabia zdecydował się na opłacenie budowy kaplicy 

w celu pokazania oraz zagwarantowania sobie swoich praw do terenów, które

według Hrabiego, należały do jego rodziny.

Kaplica Św. Wawrzyńca
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Legenda Ducha Gór

Legenda o władcy Karkonoszy narodziła się w średniowieczu i była powiązana 

z pogańskim kultem źródeł rzeki Łaby. Duch Gór był uosobieniem sił przyrody,

postacią niematerialną, choć potrafił wcielić się we wszelkie formy materialne,

takie jak kamienie, rośliny czy zwierzęta. Pierwsze graficzne przedstawienie

Ducha Gór powstało w 1561 roku. Niemiecki kartograf Martin Helwig, autor

pierwszej mapy Śląska, przedstawił ducha jako niezwykłego stwora, trochę

podobnego do gryfa, trochę do jelenia. Ów stwór posiadał rogi, diabelski ogon

oraz koźle kopyta. Stojąc na tylnych nogach, trzymał w łapach ogromny, długi

kij. W 1681 roku na Śnieżce, która była sercem Karkonoszy, katoliccy książęta

wznieśli Kaplicę Św. Wawrzyńca, będącą widoczną oznaką walki z zabobonem 

i symbolem „odczarowania” pogańskiego Ducha Gór. Był to początek końca

wizerunku władcy Karkonoszy jako stwora niematerialnego, potrafiącego

przybrać każdy kształt. Od tamtej pory Duch Gór utożsamiany był 

z człowiekiem. Przedstawiano go jako starca z długą, siwą brodą, który

przemierzał szlaki górskie podpierając się swoją drewnianą lagą. Duch Gór ma

jednak wiele postaci i tak samo wiele imion. Ludzie nazywają go Karkonoszem,

Liczyrzepą, Rzepiórem, Rübezahlem czy Panem Janem. Trzeba jednak uważać,

bo nie wszystkie imiona można wymawiać głośno… Po II wojnie światowej

doszło do całkowitego upadku Ducha Gór. Mimo iż niemiecki Rübezahl był

odpowiednikiem polskiego Liczyrzepy - był dokładnie tym samym Duchem Gór

co nasz – źle się kojarzył. Po wojnie, mieszkańcy Dolnego Śląska, chcieli jak

najbardziej odsunąć od siebie to, co mogło im się kojarzyć z narodem

niemieckim.
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Karpacz stolicą sportu

O początkach sportu oraz rywalizacji w Karpaczu możemy mówić dzięki

niemieckiemu sportowcowi Ruppersberga z Marburga. To on 16 stycznia 1806

roku jako pierwszy zdobył szczyt Śnieżki zimą. Było to bardzo symboliczne

wydarzenie, które uważa się za rozpoczęcie ery sportu w Karpaczu. Pierwszymi

dyscyplinami sportowymi w Karpaczu były wyścigi na sankach oraz na saniach

rogatych. Pod koniec XIX wieku i na początku XX, oraz podczas okresu I wojny

światowej, w Karpaczu królowało saneczkarstwo. Dawniej Karpacz kojarzony był

głównie ze sportem i stanowił jedną z najważniejszych stolic sportu na Dolnym

Śląsku. W 1945 roku w Karpaczu funkcjonowało kilka skoczni narciarskich,

profesjonalne tory bobslejowe oraz saneczkowe i wiele tras narciarskich.

Niestety po II wojnie światowej większość z tych obiektów uległa

zniszczeniu poprzez zaniedbanie. Po wielu latach, gdy już miasto uporało się ze

sprawami administracyjnymi, zaczęto powoli rekonstruować sportowe obiekty.

Pierwszym, odnowionym zabytkiem stała się skocznia narciarska "Orlinek".

W 1946 odbudował ją mieszkaniec Karpacza, słynny polski olimpijczyk i narciarz

Stanisław Marusarz. W następnym roku, po renowacji skoczni narciarskiej sam

Marusarz wykonał na niej pierwszy skok. Od tamtej pory na skoczni regularnie

organizowano zawody sportowe w skokach narciarskich.
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Również w tym samym roku podjęto się jednej z największych inwestycji jakie

miały miejsce w Karkonoszach jeśli chodzi o sport i turystykę. Zaczęto budować

wyciąg saniowy, który miał prowadzić z obecnej dolnej stacji na samą górę

"Kopy". Dzięki wahadłowym systemom wyciąg co 15 minut miał przewozić

około 30 osób. Niestety bardzo zaawansowane prace przerwano ze względu na

wypadek, gdy bęben z linią naciągową stoczył się z samej góry "Kopy". Ze

względu na brak środków finansowych prace przerwano i już nigdy do budowy

wyciągu saniowego nie powrócono. Rok później oddano do użytku kolejne

sportowe obiekty: pierwszy wyciąg narciarski, pętlowy o długości 360 m, wraz 

z wypożyczalnią sprzętów narciarskich, gdzie również zapoczątkowano naukę

naprawy sprzętu narciarskiego, oraz profesjonalne lodowisko z boiskiem

przystosowanym do gry w hokeja, oraz łyżwiarstwa klasycznego wraz 

z trybunami dla publiczności. Przygotowano tor saneczkowy o długości 4500 m

oraz tor bobslejowy o długości 1650 m. To właśnie wtedy Karpacz stał się stolicą

sportów zimowych na Dolnym Śląsku. Najciekawszą imprezą sportową,

cieszącą się ogromnym zainteresowaniem były Akademickie Mistrzostwa

Narciarskie zwane "Silesiadą". Udział w zawodach brało 7 reprezentacji z całej

Polski, rywalizując między sobą w czterech konkurencjach: slalomie, biegu

narciarskim, biegu zwykłym oraz skoku narciarskim. W dniach 18-23 lutego 1948

roku, w Karpaczu rozegrały się jedne z najważniejszych zawodów sportowych 

w Polsce czyli XXIII Narciarskie Mistrzostwa Polski. Na znaczenie imprezy

wpłynął fakt, że po raz pierwszy zawody odbyły się w Karkonoszach i po raz

pierwszy poza Zakopanem.

15.



W latach 1945-1948 Karpacz był najpopularniejszą miejscowością sportową 

w Karkonoszach. Dzięki takim mieszkańcom Karpacza jak Stanisław Marusarz,

Stanisław Taczek czy Jerzy Ustupski oraz wielu innych, którzy zajmowali się

sportem oraz renowacją obiektów sportowych, w mieście odbywały się

praktycznie wszystkie ważne imprezy sportowe. Prócz narciarstwa prężnie

rozwijało się saneczkarstwo. Zmodernizowano tor bobslejowo-saneczkarski,

który był jedynym profesjonalnym torem w Polsce. Popularność Karpacza wciąż

rosła, a to za sprawą takich imprez sportowych jak Mistrzostwa Europy Juniorów

w saneczkarstwie, w których Polska zdecydowanie wygrywała, głównie za

sprawą karpackich zawodników. Pomimo ogromnych sukcesów, z powodu

odgórnej decyzji zlikwidowano dyscyplinę bobslejową, pozostałości po torze

niszczeją w Karpaczu do dziś. Po II wojnie światowej Karpacz nie tylko był znany

na Dolnym Śląsku ale i również w całej Polsce. Miasto stało się głównym

centrum saneczkarstwa i bobslei w kraju. Do dziś wyczyny polskich zawodników

możemy oglądać w karpackim Muzeum Sportu i Turystyki. Mówiąc o historii

sportu w Karpaczu często zapomina się o pobitych rekordach jakie miały

miejsce na lodowisku. W latach 1900-1949 w Karpaczu na obecnej zaporze,

funkcjonowało naturalne lodowisko z prawdziwym torem łyżwiarskim. Było to

zimowe centrum miasta również za względu na kończący się tor saneczkowo-

bobslejowy w tym miejscu. To właśnie tam odnotowano rekordy 

w łyżwiarstwie, które trafiły do księgi rekordów europejskich torów łyżwiarskich.
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Karpacz

Górująca nad Karpaczem Śnieżka zbudowana jest z granitu, a jej szczyt z

twardych i wyjątkowo odpornych skał zwanych hornfelsami, które nadają jej

charakterystyczny piramidalny kształt. Charakterystyczne dla najwyższego

szczytu Karkonoszy są huraganowe wiatry przekraczające niekiedy 290 km/h

oraz częste zamglenie – występujące ponad 300 dni w roku.

Drewniany kościółek został wzniesiony pierwotnie w norweskiej miejscowości

Vang nad jeziorem Vangsmjøsen. W XIX wieku okazał się jednak za mały dla

miejscowej ludności, a dodatkowy zły stan techniczny i wysokie koszty

koniecznej naprawy sprawiły, że postanowiono go sprzedać. Obiekt dotarł w

Karkonosze w 1842 roku. Dobudowano do niego m.in. kamienną wieżę, która

miała chronić go przed porywistymi wiatrami wiejącymi od strony Śnieżki. 

Śnieżka 1603 m n.p.m.

Kościółek Wang

To granitowe wzgórze, porośnięte pierwotnym lasem sosnowym. W XVIII

wieku na Karpatce powstały kopalnie srebra, które nie były jednak opłacalne.

Dziś ich nikły ślad można odnaleźć na północnych stokach wzgórza. Wśród

kamieni widoczne są także krzyże wykute na czworobocznych słupkach, które

najprawdopodobniej wskazywały granice starych działek górniczych.

Karpatka 726 m n.p.m.
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Łomnica jest jedną z najbardziej dzikich i niebezpiecznych rzek Karkonoszy. 

W górnym odcinku średni spadek jej wód wynosi 72 promile, podczas gdy 

w dolnym odcinku jest on aż siedmiokrotnie niższy. Poza tym jest to rzeka

bardzo kapryśna i zdradliwa. Podczas powodzi w 1897 roku zniszczyła wiele

domów, dróg, gospodarstw rolnych i linię kolejową. 

Muzeum powstało w 1974 roku, mieści się w zabytkowym budynku

przysłupowym charakterystycznym dla dawnej architektury sudeckiej. Jego

zbiory są bardzo bogate i obejmują eksponaty z całych Sudetów

Zachodnich. Zgromadzone tu eksponaty i fotogramy prezentują

najważniejsze wydarzenia i przejawy działalności gospodarczej związane 

z penetracją Karkonoszy oraz późniejszym rozwojem turystyki.

Przedstawiono tu działalność m.in. Walończyków, górników, pasterzy 

i laborantów. Ryciny i oryginalne eksponaty prezentują także tradycje dawnej

turystyki karkonoskiej, m.in.: lektyki i sanie rogate.

Zapora na Łomnicy

Jest to miejsce, gdzie dorośli powracają wspomnieniami do czasów

dzieciństwa, a dzieci mogą ujrzeć świat dorosłych zaklęty w miniaturze.

Muzeum Zabawek powstało w 1995 roku z prywatnej kolekcji Henryka

Tomaszewskiego. Prezentowany jest tutaj przekrój zabawkarstwa obejmujący

około 200 lat: od XVIII-wiecznych figurek szopkowych, poprzez lalki z XIX wieku,

aż po zabawki typowe dla XX wieku. Znaleźć można tutaj lalki m. in. z Japonii,

Meksyku czy Australii.

Muzeum Sportu i Turystyki

Muzeum Zabawek
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Okolice

Nieopodal miejscowości Sosnówka, ze zbocza wzgórza Grabowiec wyrasta

późnobarokowa XVIII w. Kaplica Św. Anny. Tuż obok płynie źródełko. Według

podań jego woda ma niezwykłą moc uzdrawiającą i przede wszystkim

zapewniającą szczęście w miłości. Wystarczy nabrać w usta wody ze źródła

 i siedem razy okrążyć kapliczkę nie połykając ani kropli, można to zrobić kiedy

powróci się do miejsca startu.

Park w Bukowcu to rozległy teren, liczący ponad 120 ha.  Jest to idealne miejsce

dla spędzania wolnego czasu na łonie natury. Oprócz pięknych krajobrazów, na

terenie parku możemy odwiedzać liczne punkty widokowe: Herbaciarnię ze

spektakularnym widokiem na Śnieżkę, Wieżę Widokową z której możemy

podziwiać panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich oraz

Opactwo z widokiem na Wielki Staw, zwany także Kąpielnikiem. Na

odwiedzających czekają ścieżki spacerowe, wzdłuż których zostały ustawione

liczne tablice edukacyjne poświęcone przyrodzie i historii parku.

Kaplica Św. Anny

Bukowiec

Miejscowość położona na wysokości około 480-520 m n. p. m. pomiędzy doliną

rzeki Bóbr, a doliną Miedzianego Potoku, w sąsiedztwie Janowic Wielkich,

Mniszkowa i Ciechanowic. Miedzianka uchodziła w latach swojej świetności jako

jedno z najpiękniejszych miasteczek Sudetów. Mieścił się tutaj pałac, kościoły,

browar oraz rynek z fontanną okolony pięknymi kamieniczkami. Stanowiła

prężny ośrodek górniczy, działający od XIII w. obecnie w większości wysiedlona i

zrujnowana z powodu szkód górniczych.

Miedzianka
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Budniki - dawna osada górska

Muzeum Sporu i Turystyki - poznaj naszą historię

Krucze Skały - malownicza grupa skalna i centrum wspinaczkowe

Zapora na Łomnicy - jeziorko zaporowe, korona i malownicze kaskady Łomnicy

Dziki Wodospad - kamienna zapora przeciwrumoszowa i wodospad

Młynek Miłości - szczęśliwe miejsce zakochanych

Miejsce anomalii grawitacyjnej

Dom Morgensterna

Schronisko Samotnia

Kaplica Św. Anny

Zastanawiają się Państwo co zobaczyć w Karpaczu? Gdzie skorzystać z basenu,
zapewnić dzieciom rozrywkę czy pójść ze znajomymi potańczyć? Podpowiadamy
jak spędzić wolny czas. 

Dla rodzin z dziećmi

Karkonoskie Tajemnice - interaktywne królestwo Ducha Gór

Muzeum Zabawek - kolekcja lalek i zabawek z całego świata

CRIS Kolorowa - szalone zjazdy na sankach przez cały rok

Park Bajek - baśniowa kraina na Wilczej Porębie

Interaktywna wystawa modeli z klocków LEGO z całego świata

Muzeum figur woskowo - bajkowych

Zwiedzanie

20.
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Zabawa i Tańce

Hotel Gołębiewski - zabawa z DJ

Chata Karkonoska - zabawa z DJ

Irish Pub Paddy's - muzyka na żywo

Sandra SPA - kręgielnia 

Escape Room Karpacz Project Un-Lock

Park Wodny Tropikana - Hotel Gołębiewski

Aquapark Sandra SPA

Termy Cieplickie - Jelenia Góra

Aquaparki i SPA

Okolice Karpacza

Western City - odkryj Dziki Zachód - Ścięgny k. Karpacza (3 km)

Park Miniatur Dolnego Śląska - Kowary (8 km)

Dolina Pałaców i Ogrodów - Bukowiec (10 km)

Ogród Japoński Siruwia - Przesieka (15 km)

Arado - Zaginione Laboratorium Hitlera - Kamienna Góra (30 km)

Zamek Chojnik - Jelenia Góra (18 km)

Huta Julia - Piechowice (20 km)

21.



Szlaki Turystyczne w Karpaczu

Słonecznik -> Równia pod Śnieżką -> Przełęcz pod Śnieżką 
-> Kocioł Łomniczki -> Skocznia Orlinek -> PKS Biały Jar 
-> Zapora nad Łomnicą -> Karpatka -> Płóczki -> Grabowiec

Czerwony

Czerwony Słonecznik -> Równia pod Śnieżką -> Dom Śląski -> Śnieżka 
-> Czarny Grzbiet -> Sowia Przełęcz -> Przełęcz Okraj

Niebieski PKS Biały Jar -> Świątynia Wang -> Polana -> Kocioł Małego 
Stawu -> schronisko Samotnia -> schronisko Strzecha 
Akademicka -> Droga Jubileuszowa -> Czarny Grzbiet - 
Sowia Przełęcz -> Skalny Stół -> Przełęcz Okraj

Zielony Budniki -> Wilcza Poręba -> Centrum Informacyjne KPN 
-> PKS Biały Jar -> Dziki Wodospad -> Dolina Pląsawy 
-> Polana -> Słonecznik

Zielony Osiedle Skalne -> Krucze Skały -> Muzeum Sportu i Turystyki -> 
Karpacz PKP (muzeum Zabawek) -> Półczki -> Świątynia Wang -> 
Karpacz Górny -> Borowice

PKS Biały Jar -> Dziki Wodospad -> dawny tor saneczkowy -> 
schronisko Strzecha Akademicka -> Biały Jar

Słonecznik -> Pilegrzymy -> Polana -> Rówienka -> 
Dolina Jodłówki -> Borowice

Świątynia Wang -> Karpacz Górny -> Przełęcz pod Czołem 
-> Kaplica św. Anny

Żółty

Żółty

Żółty

PKS Biały Jar -> Skocznia Orlinek -> dolna stacja wyciągu na 
Kopę -> Biały Jar -> Kopa -> Dom Śląski

Karpacz PKP -> Muzeum Sportu i Turystyki -> Krucze Skały 
-> Sowia Dolina -> Sowia Przełęcz

Czarny

Czarny

22.
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Stoki Narciarskie*

Biały Jar Winterpol - ul. Turystyczna 5

Karpacz Ski Arena - ul. Turystyczna 4 

Euro (wyciąg orczykowy)

Grosik (wyciąg orczykowy)

Jan (wyciąg orczykowy)

Kubusiowy Stok (taśma)

Liczykrupa (kolej linowa)

Liczyrzepa (wyciąg orczykowy)

Złotówka (wyciąg orczykowy)

Zbyszek (kolej linowa 4-os)

dł. 705 m

dł. 863 m

dł. 418 m

dł. 50 m

dł. 924 m

dł. 846 m

dł. 747 m

dł. 2200 m

przepustowość 1400 os./h

przepustowość 1200 os./h

przepustowość 500 os./h

przepustowość 300 os./h

przepustowość 1400os./h

przepustowość 800 os./h

przepustowość 1200 os./h

przepustowość 700 os./h

Stacja Narciarska Pod Wangiem - ul. Szkolna 5a

kolej linowa 4-osobowa

wyciąg orczykowy

kolej linowa 6-osobowa

taśma narciarska

dł. 400 m

dł. 200 m

przepustowość 2400 os./h

przepustowość 700 os./h

Karpatka - ul. Myśliwska

Karpatka I (wyciąg orczykowy)

Karpatka II (wyciąg orczykowy)

dł. 350 m

dł. 300 m

przepustowość 650 os./h

przepustowość 650 os./h

Relaks - ul. Obrońców Pokoju 4

Czarodziejski Dywan (taśma)

Relaks (wyciąg orczykowy)

dł. 66 m

dł. 273 m

przepustowość 360 os./h

przepustowość 520 os./h

dł. 650 m

dł. 50 m

przepustowość 2800 os./h

przepustowość 900 os./h

Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego Ski Exite
Nauka jazdy na nartach

ul. Wilcza 1
Tel. 574 525 623

*Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji w internecie 
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Narciarstwo Biegowe
Szlak do uprawiania narciarstwa biegowego 

ul. Karkonoska (przy OW Stokrotka)

Pętle o długości 2,5 i 10 km. Przy dobrych warunkach

śniegowych na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu, 

Trasa biegowa - Równia pod Śnieżką

Pętla pomiędzy Domem Śląskim, Spaloną Strażnicą,

Małym Szyszakiem i czeskim schroniskiem Lucni

Bouda. Długość trasy to ponad 13 km. 

Bezpiecznie w Górach
Aplikacja RATUNEK - dzięki niej uprawianie

turystyki górskiej może stać się bezpieczniejsze.

Jest to aplikacja, która w trakcie zgłoszenia

wypadku, gdy będą Państwo potrzebować

pomocy, poda dokładną lokalizację (na podstawie

danych GPS). Dzięki temu ratownicy będą

wiedzieć gdzie udać się z pomocą i udzielą jej

szybciej i skuteczniej. Aplikacja jest dostępna

zarówno dla systemu Android jak i iOS. Więcej

informacji o aplikacji znajdą Państwo na stronie

www.ratunek.eu

Aktualne informacje o czynnych wyciągach

narciarskich oraz stanie pokrywy śnieżnej na stokach

i szlakach można znaleźć w komunikacie

narciarskim. 

www.karpacz.pl/komunikat-narciarski

GOPR  985   |   601 100 300
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Jak spędzić aktywnie czas? Jaka jest historia miasta Karpacz? Odpowiedź
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

w w w . w o n d e r h o m e . e u

Są Państwo zadowoleni z pobytu w naszym apartamencie? 
Prosimy o przesłanie swojej opinii. 

facebook.com/apartamentywonderhome/

A jeśli coś poszło nie tak – prosimy o wiadomość mailową. 

kontakt@wonderhome.eu

Dzięki Państwa opinii wciąż możemy się doskonalić i jak najlepiej spełniać 
oczekiwania naszych Gości. 
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Do deptaka - centrum
pieszo 1,9 km (ok. 25 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 270 m (ok. 4 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 900 m (ok. 12 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 1,1 km (ok. 15 min) - do stoku 

narciarskiego "Relaks", ul. Obrońców Pokoju 4

Poznaj Apartamenty Wonder Home

ul. Komuny Paryskiej

Do kolejki
pieszo 4,3 km (ok. 1h 5 min), 
samochodem 5,4 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,4 km (ok. 19 min) - do aquaparku 
Sandra Spa, ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 450 m (ok. 7 min)
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Ul. Nadrzeczna

Do deptaka - centrum
pieszo 450 m (ok. 7 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 650 m (ok. 9 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 1,2 km (ok. 19 min) 

Zapora na Łomnicy

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 900 m (ok. 13 min) - do stoku

narciarskiego "Karpatka", ul. Myśliwska 4

Do kolejki
pieszo 2,7 km (ok. 44 min), 
samochodem 4 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1 km (ok. 14 min) - do aquaparku 
Sandra Spa, ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 300 m (ok. 3 min)
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Ul. Myśliwska

Do deptaka - centrum
pieszo 1,1 km (ok. 15 min)

samochodem 1,1 km

Do sklepu spożywczego
pieszo 1,3 km (ok. 16 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 100 m - do Głównego

Szlaku Sudeckiego

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 150 m (ok. 2 min) - do najbliższego 
stoku narciarskiego "Karpatka"

Do kolejki
pieszo 2,6 km (ok. 43 min), 
samochodem 3,1 km 
do wyciągu na "Kopę"

Do basenu pieszo 1,4 km (ok. 19 min) - do 
najbliższego aquaparku Tropicana, Hotel 
Gołębiewski, ul. Karkonoska 14
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Ul. Przemysłowa

Do deptaka - centrum
pieszo 1,4 km (ok. 21 min)

samochodem 1,4 km

Do sklepu spożywczego
pieszo 280 m (ok. 4 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 2,5 km (ok. 39 min)

 Zapora na Łomnicy

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 1,7 km (ok. 26 min) - do najbliższego 
stoku narciarskiego "Karpatka", 
ul. Myśliwska 4

Do kolejki
pieszo 3,7 km (ok. 1h), 
samochodem 4,9 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,7 km (ok. 26 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3
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Ul. Prusa

Do deptaka - centrum
pieszo 1,9 km (ok. 26 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 650 m (ok. 10 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 1,3 km (ok. 19 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 1,4 km (ok. 21 min) - do stoku

narciarskiego "Relaks" 
ul. Obrońców Pokoju 4

Do kolejki
pieszo 4,3 km (ok. 1h 6 min), 
samochodem 6 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,6 km (ok. 22 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 1 km (ok. 15 min)
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Ul. Skalna

Do deptaka - centrum
pieszo 1,6 km (ok. 21 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 350 m (ok. 4 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 600 m (ok. 8 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 800 m (ok. 10 min) - do stoku

narciarskiego "Relaks"
ul. Obrońców Pokoju 4

Do kolejki
pieszo 4 km (ok. 1h), 
samochodem 5,2 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,2 km (ok. 15 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 170 m (ok. 2 min)
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Ul. Konopnickiej

Do deptaka - centrum
pieszo 1,2 km (ok. 18 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 850 m (ok. 11 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 1 km (ok. 15 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 1,2 km (ok. 17 min) - do najbliższego 
stoku narciarskiego "Relaks", 
ul. Obrońców Pokoju 4

Do kolejki
pieszo 3,7 km (ok. 58 min), 
samochodem 5 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,2 km (ok. 17 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3
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Ul. Karkonoska

Do deptaka - centrum
pieszo 2,2 km (ok. 26 min)

samochodem 5 min

Do sklepu spożywczego
pieszo 750 m (ok. 12 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 500 m (ok. 10 min)

Karkonoski Park Narodowy

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 850 m (ok. 13 min) - do najbliższego
stoku narciarskiego "Winterpol"

Do kolejki
pieszo 650 m (ok. 13 min) 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 600 m (ok. 10 min) - do najbliższego
aquaparku Tropikana, Hotel Gołębiewski,
ul.Karkonoska 14
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Ul. Sarnia

Do deptaka - centrum
pieszo 1,5 km (ok. 20 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 650 m (ok. 8 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 600 m (ok. 7 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 750 m (ok. 9 min) - do najbliższego

stoku narciarskiego "Relaks"
ul. Obrońców Pokoju 4

Do kolejki
pieszo 3,5 km (ok. 52 min), 
samochodem 5,1 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,1 km (ok. 13 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 1 km (ok. 13 min)
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Ul. Zaciszna

Do deptaka - centrum
pieszo 1,5 km (ok. 20 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 650 m (ok. 8 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 600 m (ok. 7 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 750 m (ok. 9 min) - do najbliższego

stoku narciarskiego "Relaks"
ul. Obrońców Pokoju 4

Do kolejki
pieszo 3,5 km (ok. 52 min), 
samochodem 5,1 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 1,1 km (ok. 13 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 1 km (ok. 13 min)
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Ul. Ogrodnicza

Do deptaka - centrum
pieszo 950 m (ok. 13 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 350 m (ok. 5 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 750 m 

(ok. 11 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
pieszo 550 m (ok. 8 min) - do najbliższego 
stoku narciarskiego "Relaks", 
ul. Obrońców Pokoju 4

Do kolejki
pieszo 3,4 km (ok. 53 min), 
samochodem 4,5 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 500 m (ok. 7 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, ul. 
Obrońców Pokoju 3
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Ul. Obrońców Pokoju

Do deptaka - centrum
pieszo 850 m (ok. 12 min)

Do sklepu spożywczego
pieszo 150 m (ok. 2 min)

Do szlaków turystycznych
pieszo 120 m 

(ok. 2 min) - Krucze Skały

Do wyciągu narciarskiego
na przeciwko stok narciarski "Relaks"

Do kolejki
pieszo 3,3 km (ok. 51 min), 
samochodem 4,4 km 
do wyciągu "Na Kopę"

Do basenu
pieszo 450 m (ok. 5 min) - do najbliższego 
aquaparku Sandra Spa, 
ul. Obrońców Pokoju 3

Do placu zabaw
pieszo 550 m (ok. 7 min)
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I wiele innych...

Pełna oferta dostępna na: 

www.wonderhome.eu


