WIELBŁĄDEK
Kierujemy się na Kłodzko a następnie drogą krajową nr 8 na Szczytną. Po przejechaniu 8,6 km od zjazdu z obwodnicy Kłodzka,
skręcamy w lewo w stronę Polanicy-Zdrój, w której centrum kierujemy się na Szczytną (z ulicy Kłodzkiej skręcamy w prawo w
ulicę Wojska Polskiego). Poruszamy się ul. Wojska Polskiego aby po 1,8 km zaparkować po prawej stronie na niewielkim placu
przy drodze, kilkadziesiąt metrów przed wiaduktem kolejowym. Miejsce gdzie można pozostawić samochód zostało uzgodnione
przez przedstawicieli WSPINKI z Nadleśnictwem Zdroje.
Jadąc od strony Wałbrzycha kierujemy się na Głuszycę, Nową Rudę, którą omijamy, skręcając na Wambierzyce.
Jadąc od Jeleniej Góry, najkrótsza droga prowadzi przez Czechy, do których wjeżdżamy w Lubawce a następnie kierujemy się
na Kudowę-Zdrój i Duszniki-Zdrój. W Szczytnej skręcamy na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w prawo na Polanicę-Zdrój. Po
przejechaniu 4,8 km od skrzyżowania, za drugim wiaduktem kolejowym parkujemy po lewej stronie szosy, jak opisano wcześniej.
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Duszniki-Zdrój, HRADEC KRÁLOWÉ
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KŁODZKO, WROCŁAW

Wambierzyce, WAŁBRZYCH

Odległości od centrum:
Kłodzka – 15 km, Wałbrzycha – 66 km,
Wrocławia – 103 km
Koordynaty geograficzne:
postój samochodu
50º23’53.9’’N, 16º29’37.8’’E
(50.39831, 16.49383)
Wielbłądek
50º23’53.0’’N, 16º29’50.6’’E
(50.39805, 16.49738)
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BYSTRZYCA KŁODZKA

Z miejsca postojowego idziemy wytyczoną we współpracy z Nadleśnictwem Zdroje trasą dojściową, oznakowaną podobnie jak na
szczytnickich Orlich Skałach. Najpierw idziemy 70 metrów szosą w stronę Polanicy, następnie skręcamy w lewo w drogę gruntową z której
skręcamy po 80 metrów podejścia w prawo, by po 140 metrach dojść leśną ścieżką do Leśnego Szlaku Wspinaczkowego. Skręcamy w
prawo i po ponad 200 metrach osiągamy cel,
mijając położone niżej ściany Malwy.
SKAŁY MALWY
Drogi w Skałach Malwy zostały wytyczone
przez Mariusza Pietrzaka, Grzegorza Motykę
oraz
Artura
Pierzchniaka.
Niektóre
zakotwienia skalne zostały wklejone przez
ekiperów za głęboko i mogą prowadzić do
pęknięcia karabinka przy jego obciążeniu.

Szczytna

Polanica-Zdrój - centrum

Piaskowcowa turnia Wielbłądek o wysokości
16 metrów oferuje 6 linii o trudnościach od IV
do VI.4+/5, które zostały wyposażone w stałą
asekurację. Skała ma wystawę zachodnią
oraz południową i jest zacieniona przez
otaczający las.

SKAŁOPLAN WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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1. Dzieci Wielbłąda IV (3R + StZ)
2. Żony Wielbłąda V (4R + StZ)
3. Euforia Wspinacza VI.4+/5
(7R + StZ)
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4. Marzenia Się Spełniają VI.1 (7R + StZ)
5. Żywczak VI (4R + StZ)
6. Umarlak V (4R + StZ)

