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Ubezpieczenie 
w podróży

www.podroze.ergohestia.pl

Jedziesz w podróż za granicę?
Kupując ubezpieczenie podróżne,
zwróć uwagę na:

– zakres i wariant ubezpieczenia:

– wysokość sum ubezpieczenia:

– zakres ochrony - powinien zostać rozszerzony
   w sytuacji, gdy:

Zabierz ze sobą:
– 
– 
– 
– 
–

www.podroze.ergohestia.pl

Podróż wymaga dobrego przygotowania.
Warto zadbać, by przebiegała beztrosko.
Podziwiaj piękne krajobrazy i zabytki,
wypoczywaj aktywnie, przede wszystkim
baw się dobrze. Ergo Hestia zapewni Ci 
spokój i kompleksową ochronę.
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W Dolinę Chochołowską

Wycieczka Doliną Chochołowską jest jedną z dłuższych tatrzańskich 
tras. W wersji podstawowej, polecanej szczególnie rodzicom z naj-

mniejszymi dziećmi, ze względu na możliwość przejścia doliny z wózkiem 
(latem) lub sankami (zimą), nie nastręcza żadnych trudności technicznych. 
Wariant, podczas którego zdobywamy Rakoń i  Wołowiec, jest znacznie 
dłuższy i  zdecydowanie bardziej wysiłkowy. Jeśli zamierzamy wędrować 
nim z maluchami, musimy mieć nosidło albo chustę. Dla starszych dzieci, 
maszerujących samodzielnie, niektóre podejścia mogą być męczące.

Trudności: do schroniska wycieczka pozbawiona jakichkolwiek trudności, przy 
próbie zdobycia Wołowca – znaczne podejście. Wówczas także przez dłuższy 
czas wędruje się powyżej granicy lasu, co jest szczególnie niebezpieczne 
podczas załamania pogody

Czas przejścia: 5 godzin (wersja podstawowa) / 10 godzin (wariant)

Suma podejść: 221 m (do schroniska) / 1170 (na Wołowiec)

Sezon: cały rok do schroniska, powyżej tylko latem i przy dobrej pogodzie

Przeznaczenie: do schroniska trasa dla każdego, wejście na Rakoń i Wołowiec 
dla osób mających górskie doświadczenie

Infrastruktura: schronisko na Polanie Chochołowskiej

Karmienie dzieci: termosy z jedzeniem, posiłek w schronisku

Początek: Siwa Polana

Koniec: Siwa Polana

Dojazd: samochodem drogą z Zakopanego przez Kościelisko i Kiry na Siwą 
Polanę, komunikacją publiczną kierunek na Dolinę Chochołowską – wysiada-
my na końcu trasy, na Siwej Polanie

Powrót: analogicznie, jak dojazd
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Pamiętaj!
Drogą między Siwą 

Polaną a schroniskiem na 
Polanie Chochołowskiej jeżdżą 
pojazdy zaopatrujące schronisko 
oraz obsługujące służbę parku. 

Wiedzie nią także szlak 
rowerowy. Uważaj więc 

na dziecko!

Wędrówkę rozpoczynamy na Siwej Polanie, do której łatwo 
się dostać z Zakopanego. Jadąc samochodem, kierujemy 

się drogą na Kiry i  dalej przez Biały Potok dojeżdżamy na spory parking. 
Lepiej być wcześnie rano – gdy miejsc postojowych jest sporo – potem 
mogą być problemy z zaparkowaniem. Autobusy komunikacji prywatnej 
i publicznej odjeżdżają z dworca PKS i jego okolic. Kursy są liczne.

Z Siwej Polany czeka nas około 2,5 godziny łatwej wędrówki zielonym 
szlakiem dnem Doliny Chochołowskiej. Na sporym odcinku droga jest as-
faltowa, od leśniczówki Chochołowskiej do schroniska – początkowo szu-
trowa, a potem kamienista (tzw. kocie łby). Liczącą około 6,5 kilometra tra-
sę możemy pokonać na różne sposoby – w zależności od warunków pogo-
dowych czy upodobań małych wędrowców. Najprostszym rozwiązaniem 
jest przejażdżka bryczką, co jednak może się okazać dość kosztowne. Po-
za tym konie idą wolno, czasu przejścia znacząco 
więc nie skrócimy. Chętni mogą skorzystać 
z  rowerów – na Siwej Polanie dzia-
ła wypożyczalnia oferująca rów-
nież foteliki dla dzieci. Rowe-
ry można wypożyczyć na tra-
sę tam i  z  powrotem, w  jed-
ną stronę – na przykład w dół 
(w  górę pójść na własnych 
nogach), lub przejechać tylko 
fragment doliny – rower można 
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wypożyczyć lub oddać na 
Siwej Polanie, na Pola-

nie pod Jaworki, przy 
leśniczówce Chocho-
łowskiej i  przy schro-
nisku. Innym rozwiąza-

niem – najmniej kłopo-
tliwym – jest wędrów-

ka o własnych siłach, nie-
spieszna i  relaksująca. Dość 

wygodnie da się do schroniska 
dotrzeć z  wózkiem. Największą 

atrakcją dla dzieci będzie za-
pewne przejażdżka kolejką tu-
rystyczną Rakoń – czyli trak-

torem stylizowanym na loko-
motywę z  kilkoma wagonika-

mi – taką, jakich wiele w różnych 
zakątkach Polski. Kolejką dojedziemy 

jednak tylko do polany Huciska.
Podczas wędrówki nie będziemy mieć imponujących, rozległych wi-

doków – dolina jest głęboka, otoczona świerkowymi lasami. To z  jednej, 
to z drugiej strony huczy spieniony Chochołowski Potok. Po drodze napo-
tkamy sporo wygodnych miejsc na odpoczynek – na przykład na polanie 
Huciska. Na rozległą Polanę Chochołowską dotrzemy po 2,5–3 godzinach 
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Polana Chochołow-

ska wygląda wiosną (prze-
łom kwietnia i maja), kiedy jest 
usłana kwitnącymi szafranami 

spiskimi, potocznie zwanymi kro-
kusami. Rośliny wyrastają z ukrytej 

pod ziemią bulwy. Całą energię 
zużywają na wytworzenie kieli-

chowatego kwiatu, liście są 
ledwo widoczne. Kro-
kusy kwitną tylko 
raz w roku. Łąka 

pokryta fi oletowym 
lub pomarańczowym 

kobiercem tych kwiatów wy-
gląda wspaniale. Krokus jest 

pod ścisłą ochroną, dlatego pod 
żadnym pozorem nie wolno 

go zrywać ani wykopy-
wać bulw.
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wędrówki (szybciej, jeśli wy-
pożyczyliśmy rower lub sko-
rzystaliśmy z kolejki).

Na polanie działa duże 
schronisko. Otoczenie świetnie 

nadaje się na dłuższy odpoczy-
nek i rodzinny piknik. Jeśli kończymy 

tu wycieczkę, wracamy do pozostawione-
go na parkingu samochodu lub autobusu tą samą drogą.

Dla bardziej zaawansowanych turystów dojście do Polany Chocho-
łowskiej będzie zapewne jedynie pierwszym eta-

pem wycieczki. Proponujemy ruszyć 
dalej żółtym szlakiem na Grzesia 

(1653  m  n.p.m.), 

Wiosenne krokusy
Twórczą zabawą na szlaku 

może być poznawanie kwiatów 
rosnących w górach. Jednymi z pięk-
niejszych są krokusy. Gdy znajdziemy 
się na kwiecistej łące, dziecko może 

spróbować odszukać króla i królową łąki. 
Spośród spotkanych kwiatów niech 
wybierze te, które są według niego 
najpiękniejsze. Oczywiście należy 

zostawić je w ich królestwie – 
nie zrywać i nie zabierać 

do domu.
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Schronisko 
na Polanie 

Chochołowskiej
Pierwsze schronisko na polanie oddano do użytku 

w 1932 roku. Stylowy drewniany budynek na kamiennej pod-
murówce, położony na wysokości 1146 m n.p.m., otrzymał tradycyjny 

góralski wystrój. Było to jedyne tego typu miejsce w tej części Tatr Za-
chodnich, cieszyło się zatem dużą popularnością. Pod koniec 1944 roku 
budynek spłonął od uderzenia pocisku artyleryjskiego. Obecny, projek-

tu Anny Górskiej, powstał w latach 1951–1953. Kamienna bryła 
nawiązuje do stylu regionalnego. Obiekt już po dwóch latach od 

oddania do użytku otrzymał nowoczesną hydroelektrow-
nię, dzięki której Polana Chochołowska pozostała 

niezanieczyszczonym 
rejonem.

Przed wyrusze-
niem do Doliny Cho-

chołowskiej można zadzwonić 
do schroniska i umówić się na 

przechowanie w nim przez kilka 
godzin wózka, w czasie gdy będzie-
my zdobywać Rakoń i Wołowiec. Nie 

zapomnijmy wówczas o zabraniu ze sobą 
chusty lub nosidła, bez nich nie wyruszy-
my z małym dzieckiem powyżej Polany 
Chochołowskiej. Wycieczka na Rakoń 
i Wołowiec jest pętlą, zatem w po-

wrotnej drodze znów dojdziemy 
do schroniska i pozosta-

wionego wózka.

a  potem za niebieskimi znakami na Rakoń (1879  m  n.p.m.) i  Wołowiec 
(2064 m n.p.m.). Pierwszy odcinek – Bobrowieckim Żlebem na szczyt Grze-
sia – to blisko 2 godziny miejscami dość nużącego podejścia przez las. Nie 
ma tu trudności technicznych i niebezpiecznych miejsc, lepiej jednak, by naj-
mniejsi turyści pokonali ten fragment trasy w nosidle lub chuście. Wyżej bę-
dzie zdecydowanie przyjemniej i ciekawiej wędrować na własnych nogach 
– kiedy wyjdziemy ponad górną granicę lasu, w krainę kosodrzewiny, otwo-
rzą się przed nami imponujące widoki na Tatry Zachodnie. Kilkanaście minut 
później staniemy na wierzchołku Grzesia.

Na Grzesiu oceńmy własne siły i stan pogody. Czeka nas wprawdzie ła-
twy odcinek trasy, ale prowadzący odkrytym terenem. Ten fragment wę-

drówki może być szczególnie niebezpiecz-
ny podczas burzy. Z  wierzchołka 

Grzesia mamy około 1,5  godzi-
ny spokojnego marszu Dłu-

gim Upłazem na Rakoń. To 
najciekawszy odcinek tra-

sy, wprost wymarzony na 
samodzielną wędrówkę 
dzieci. Idziemy prawie 
płaską ścieżką wśród 
kosodrzewiny i łąk, po-
zbawioną jakichkol-

wiek trudności i niebez-
pieczeństw. Ze szlaku 
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Pamiętaj! 
Wycieczkę możesz zakończyć 

w dowolnym momencie, na przykład je-
śli na horyzoncie zobaczysz burzowe chmu-

ry. Zawróć wtedy na Grzesia – stamtąd łatwo 
zejdziesz do schroniska. Jeśli jesteś już na Rako-
niu, powrót wiedzie przez Wyżnią Dolinę Cho-
chołowską. Do granicy lasu jest stamtąd około 

40 minut. W czasie deszczu na szlaku robi 
się ślisko – nie spiesz się i uważaj na 

dziecko. Jak zachować się podczas 
burzy zob. s. 9.

50

roztaczają się wspaniałe widoki – po 
prawej, słowackiej stronie na głębo-
ką Dolinę Rohacką, po lewej na górną część Doliny Chocho-
łowskiej, którędy będziemy wracać do schroniska. 

Od Rakonia czeka nas około 15 minut zejścia na przełęcz pod Wo-
łowcem. Z  przełęczy między Rohaczem a  Wołowcem możemy albo od 
razu rozpocząć schodzenie do Doliny Chochołowskiej (zielonym szlakiem 
turystycznym) albo spróbować wejść na piękny widokowo Wołowiec. 
Z przełęczy droga wygląda na stromą i żmudną, warto jednak spróbować 
(oczywiście przy dobrej pogodzie), to tylko 30 minut podejścia. Nagrodą są 
wspaniałe widoki, zwłaszcza na imponujące zerwy Rohaczy po słowackiej 
stronie. Wracamy tą samą drogą na przełęcz i za zielonymi znakami kieruje-
my się do Wyżniej Doliny Chochołowskiej.

Zejście z  przełączki do doliny jest strome. Prowadzi kamienistą 
ścieżką – czasem ma się wrażenie, jakby szło się po dużych kamiennych 
schodach. Na tym odcinku lepiej, aby maluchy znalazły się w chuście lub 
nosidle, a starsze dzieci trzymały nas za rękę. Po 1,5-godzinnym marszu 
dochodzimy do Wyżniej Polany Chochołowskiej. Tu trudności się koń-
czą. Jeszcze tylko 40–50 minut spokojnego spaceru przez las i jesteśmy 
z powrotem w schronisku. Po krótkim odpoczynku ruszamy w stronę Si-
wej Polany. Jeśli dzieci są bardzo zmęczone, warto pomyśleć o wynajęciu 
bryczki lub skorzystaniu z kolejki – pieszo to ponad 2-godziny marszu. 
Wycieczkę kończymy na parkingu, przy licznych kramach z pamiątkami 
i prostym jedzeniem.
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Ubezpieczenie 
w podróży

www.podroze.ergohestia.pl

Jedziesz w podróż za granicę?
Kupując ubezpieczenie podróżne,
zwróć uwagę na:

– zakres i wariant ubezpieczenia:

– wysokość sum ubezpieczenia:

– zakres ochrony - powinien zostać rozszerzony
   w sytuacji, gdy:

Zabierz ze sobą:
– 
– 
– 
– 
–

www.podroze.ergohestia.pl

Podróż wymaga dobrego przygotowania.
Warto zadbać, by przebiegała beztrosko.
Podziwiaj piękne krajobrazy i zabytki,
wypoczywaj aktywnie, przede wszystkim
baw się dobrze. Ergo Hestia zapewni Ci 
spokój i kompleksową ochronę.

http://program-partnerski.helion.pl

