
 
ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW 

BACHLEDKA 
ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW 

KARKONOSZE 
ŚCIEŻKA W OBŁOKACH 

(SKY WALK) 

Strona www https://chodnikkorunamistromov.sk/pl/ https://www.stezkakrkonose.cz/pl/ https://www.dolnimorava.cz/pl/ 

Lokalizacja 
SŁOWACJA 

Bachledova Dolina 
za miejscowością Zdiar 

CZECHY 
Karkonosze 

Jańskie Łaźnie 

CZECHY 
okolice Śnieżnika 

Dolní Morava 

Czynne cały rok cały rok oprócz Wigilii cały rok (?) 

Dojazd z Polski 
w Bukowinie Tatrzańskiej na rondzie 

jedziemy na Jurgów, stamtąd już tylko 25 
minut drogą 66 do Bachledovej Doliny 

1. Kudowa-Zdrój na Trutnov (ok. 1 h) 
2. Mieroszów na Adršpach (ok. 1 h) 

3. Lubawka na Trutnov (droga nr 16) lub w 
prawo na 300 - ok. 35 min 

 
Dojazd na parking przy wejściu: drogą 297 

z granicy w Głuchołazach drogą 44 na 
Jesionik, następnie 369 do 

Hanušovic, dalej w prawo w 446 i w 
lewo w 312. 

(ok. 1,5h) 

Udogodnienia dla rodzin 
z dziećmi i dla 

niepełnosprawnych 

Jest wyciąg, ale w budowie 
(czerwiec 2018) 

Dostępny jest szlak z kilkoma stromymi 
podejściami, dużo błota, 3 km długości 

Parking tuż przy wejściu, nie trzeba 
nigdzie wchodzić (choć można też przejść 

1 km łagodnym szlakiem, nawet z 
wózkiem) 

Jest wyciąg, ale nieczynny 
(październik 2018) 

Dostępnych jest kilka szlaków o 
różnym stopniu trudności 

Chodnik prowadzący do 
wieży widokowej 

Położony faktycznie w koronach drzew, 
wokół rozciąga się piękny widok na 

Tatry i Pieniny. 
Na trasie znajdują się liczne atrakcje dla 

dzieci (ruchome przejścia itp.), jest to 
ścieżka edukacyjna w zakresie fauny, 

flory i historii 

Położony w połowie wysokości drzew, 
które zasłaniają widok gór, dają dużo 

cienia. 
Na trasie znajduje się kilka atrakcji dla 
dzieci (ruchome przejścia itp.), jest to 

ścieżka edukacyjna głównie w zakresie 
gatunków roślin. 

Praktycznie nie ma żadnego chodnika, 
od razu za bramkami wchodzi się na 

wieżę. 
Dochodząc do kas i po drodze na szczyt 
mijamy tablice informacyjne dotyczące 

całego terenu (dużo tekstu 
drobniejszym drukiem) 



 

Wieża 
32 m wysokości 

okrągła 
duża okrągła siatka adrenalinowa 

45 m wysokości 
okrągła 

na dole mała ścieżka edukacyjna, a po 
drodze na szczyt znajdziemy ciekawostki 
dot. wieży umieszczone na drewnianych 

tabliczkach 

55 m wysokości 
nieregularny kształt 

najpiękniejszy widok ze wszystkich 
wież tego typu, 

siatka adrenalinowa w kształcie kropli, 
dodatkowa atrakcja: przejście tunelem 

z siatki na wyższe piętro 

Zjeżdżalnia rurowa 
67 m długości 

(2 euro) 
zamknięta na czas budowy wyciągu 

50 m długości 
(50 koron czeskich) 

100 m długości 
(50 koron czeskich) 

zamknięta po sezonie 

Psy 
zakaz wstępu - pod ścieżką znajdują się kojce 

(pies w kieszeni czy w torbie nadal jest psem!) 

Cena (dorosły) 
9 euro 

(uwaga - za parking płacimy gotówką!) 
220 koron czeskich 

200 koron czeskich / 
350 koron z wjazdem kolejką 


