
 

NA ZAMEK BOLCZÓW 

PODSUMOWANIE TRASY WYCIECZKI Z MNISZKOWA NA ZAMEK BOLCZÓW Z DZIEĆMI  

Dystans: 6,9 km 

Czas przejścia: 2:32 h wg mapy (nam z 2,5, 3,5 i 5-latką ta trasa zajęła 5 h plus postój      ) 
Trudność: trasa prosta i przyjemna, jeden 500 metrowy odcinek trudniejszy. 
Dzieci: bez ograniczeń, ale zamiast wózka wybierz nosidło (chyba, że masz bardzo terenowy i jesteś gotów go kawałek 
przenieść) 
Postój: na Zamku Bolczów – jest ławeczka i miejsca na ognisko. 
Gdzie zjeść: warto zaplanować przed wycieczką oraz po powrocie obiad lub deser w Browarze Miedzianka (4 km, 9 min 
autem) 

PLAN TRASY:  

1. Parking znajduje się na końcu drogi w Mniszkowie, tuż przy szlabanie (Parking na Przełęczy 

Mniszkowskiej, Mniszków 48, 58-520 Mniszków) 

2. Idź 500 metrów leśną nieoznaczoną drogą, aż do skrzyżowania szlaków (dość łagodne przewyższenie 46 metrów). 

3. Na skrzyżowaniu (Polana Mniszkowska) obierz niebieski szlak w prawo i wędruj nim przez kolejne 1,6 km (↑16 m , ↓ 68 

m). Pierwsze 800 metrów to leśna droga – mogą zdarzyć się duże kałuże i błoto, później szuter. 

4. Na skrzyżowaniu obok Głazowiska Janowickiego skręć w prawo w tzw. Drogę Zamkową. Możesz też na chwilę podejść 

kawałek dalej niebieskim szlakiem, by za drzewami wypatrywać Karkonoszy. 

5. Drogą Zamkową idź przez kolejne  800 metrów (↓100 m). Po bokach obserwuj ciekawe formacje skalne. Na jednej z nich 

(Urwista) po lewej stronie, nieopodal zamku, jest punkt widokowy.  

6. Po 2,8 km trasy od parkingu (wg mapy czas przejścia ok. 56 min, nam z dziećmi zajęło 2,5h) dotrzesz do Zamku Bolczów! 

7. Po zwiedzeniu zamku wróć tą samą drogą do Głazowiska Janowickiego. 

8. Wracając, na Głazowisku Janowickim skręć w prawo w niebieski szlak. Czeka na ciebie 500 metrów dość wymagającego 

odcinka (konary, kamienie ↓106 m). Zwróć uwagę na skały po prawej stronie.  

9. Na końcu tego odcinka czeka Cię przeprawa przez Potok Janówki – jest kawałek drewnianej kładki i kamień       

10. Idź dalej 300 metrów niebieskim szlakiem do Skalnego Mostu i Pieca. Jeśli masz pokłady siły, to idąc kolejne 1,2 km tym 

szlakiem, dotrzesz do Starościńskich Skał. 

11. Wróć 300 metrów niebieskim szlakiem do Potoku Janówki i dalej idź w prawo, wijącą się w górę szutrową drogą przez las 

(żółty szlak, a potem droga leśna do parkingu) przez kolejne 2,1 km. Droga wiedzie cały czas pod górę i idzie sią nią dość 

mozolnie (↑167 m i ↓ 47 m). 

Kod QR do mapy.cz z tą trasą: 

Jeśli chcesz nam podziękować za ten 

plan wycieczki oraz wszystkie innych 

treści, które za darmo udostępniamy na 

zbierajsie.pl (aktualnie jest tam ponad 

300 wpisów) postaw nam kawę i 

wesprzyj rozwój bloga.  

tu możesz 

postawić nam 

kawę* 

buycoffee.to/zbierajsie  

Na drugiej stronie znajdziesz jeszcze 

listę rzeczy, o których warto pamiętać 

idąc na górską wycieczkę z dzieckiem.  

https://buycoffee.to/zbierajsie


 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS MIEJSCA/WYCIECZKI:  

Jeśli masz ochotę wrócić do wpisu tu zostawiam link do wpisu na blogu oraz qr kod jeśli będzie Ci 

wygodniej: https://zbierajsie.pl/zamek-bolczow-z-wozkiem/  

 

CO ZABRAĆ  NA WYCIECZKĘ? 

 Dokumenty  

 Mapa  

 Buty i wygodne skarpety 

 Dobry terenowy wózek lub nosidło ergonomiczne 

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Czapka z daszkiem, gdy świeci słońce, czapka i buff, gdy wieje wiatr. 

 Woda, sok, termos z gorącą wodą/herbatą  

 Coś kalorycznego do jedzenia (na Zamku Bolczów nie ma możliwości zakupu jedzenia, ale możesz zrobić 

piknik lub ognisko) 

 Coś na przebranie dla dziecka w razie wypadku 

 Kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwiatrowa 

 Apteczka – krem z filtrem, pomadka do ust, koniecznie plastry, octenisept (czy inne odkażające rzeczy), 

coś na oparzenia, coś na ukąszenia. 

 Ochrona przeciwkleszczowa, my używamy Tickless 

 Telefon z naładowaną baterią, aplikacja z mapami i szlakami  

 Aparat!!!  

 Papier toaletowy/chusteczki/chusteczki nawilżone  

 Worek na śmieci  

 Rzeczy dla dziecka – to co używasz (pieluszki, smoczek, butelka, maskotka itp. Dla starszych dzieci 

lornetka, lupa, walkie-talkie).  

  

 

https://zbierajsie.pl/zamek-bolczow-z-wozkiem/
https://goo.gl/jWhfL8

