
DYSTANS: 2,5 km SUMA
PODEJŚĆ: 217 m trasa #1
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trasa
ANDRZEJÓWKA − SOKOŁOWSKO

Uwaga
!

Proponowana trasa łączy dwa 
najpopularniejsze miejsca w tym 
paśmie czyli Sokołowsko 
oraz Przełęcz Trzech Dolin.

Gdzie idziemy? Zaczynamy od Sokołowska, nie bez 
powodu nazywanego "polskim Davos”. Niegdyś 
w tym klimatycznym zakątku mieściło się słynne 
sanatorium dr Brehmera. Celem naszej trasy jest 
Przełęcz Trzech Dolin,  gdzie szerokie hale położone 
na łagodnych stokach, całkowicie różnych od pozo-
stałych zboczy w tych górach sprawiają, że obszar ten 
uznawany jest za najpiękniejszy w Górach Suchych 
i z całą pewnością jeden z najpiękniejszych 
w Sudetach Środkowych. Znajduje się tutaj, najwięk-
szy w tym paśmie, węzeł szlaków turystycznych 
- pieszych, rowerowych i narciarskich. Pokrywa 
śnieżna utrzymuje się tu długo z powodu znacznej 
wysokości ok. 800 m.n.p.m.

Co warto wiedzieć? Strome zbocza Gór Suchych 
sprawiają, że szlaki piesze bywają tutaj zaskakująco 
trudne, jednak wybrana przez nas ścieżka biegnie 
schowanym w cieniu drzew, zielonym szlakiem 
pieszym, wzdłuż potoku Sokołowiec.  Wędrówkę 
zaczynamy na leśnym parkingu zlokalizowanym przy 
ulicy Głównej w Sokołowsku.  Do parkingu, z centrum 
Sokołowska doprowadzi nas również zielony szlak 
pieszy, którym będziemy kontynuować spacer do celu, 
jakim jest schronisko Andrzejówka. Pierwszą część 
trasy pokonamy równą, ubitą drogą o minimalnym 
nachyleniu. Po pokonaniu ok 1.2 km docieramy 
na Rozdroże pod Krzywuchą, gdzie po lewej stronie 
ujrzymy sporą wiatę z miejscem na ognisko, warto 
w tym miejscu chwilę odpocząć, ponieważ od teraz 
trasa charakteryzuje się większym nachyleniem i nieco 
gorszą nawierzchnią.

Gdzie odpoczniesz: Przy trasie, na Rozdrożu 
pod Krzywuchą, znajduje się spora wiata z wyznaczo-
nym miejscem na ognisko. Po dojściu do schroniska 
Andrzejówka, gdzie można smacznie zjeść, zlokalizo-
wana jest kolejna wiata, parking oraz pole kempingo-
we. Schronisko nie jest przystosowane do obsługi 
osób z niepełnosprawnościami, aby dostać się 
do budynku musimy pokonać schody.

Co zobaczysz: Po drodze zwróć uwagę na dwie łąki 
śródleśne, obfitujące w wiele gatunków roślin i owadów.

Co może sprawić ci trudność? Mniej więcej 
w połowie trasy, od wiaty nazywanej „Chatka 
Marianka” zaczyna się najtrudniejszy, stromy odcinek 
trasy mający ok 400 metrów. Od tego momentu 
zalecamy dwie osoby do prowadzenia wózka. 

Jak dojedziesz? Do Sokołowska dojeżdżają autobusy 
wałbrzyskiego MPK - linia nr 15 oraz busy prywatnego 
przewoźnika (na Mieroszów), które odjeżdżają 
z ul. Sikorskiego w Wałbrzychu. Nie są one dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Najwygodniej jest dostać się tutaj samochodem. 
W Sokołowsku znajdują się trzy bezpłatne parkingi, 
najbliżej wyjścia na trasę znajduje się parking 
na ul. Głównej. Możesz też dojechać bezpośrednio 
do schroniska Andrzejówka komunikacją miejską 
z Wałbrzycha - autobus linii nr 12. Ale wtedy ominie 
Cię piękny spacer przez las. 

Trasa została opracowana dzięki wsparciu marki Merrell w ramach akcji 
„Łączą nas góry - #KrokDalej z Merrell”.

Łączą nas góry to projekt Fundacji Ładne Historie, w ramach 
którego wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami, zdobywamy 
sudeckie szlaki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
FB @łącząnasgóry
www.ladnehistorie.pl/krokdalej-z-merrell

Wejście do schroniska po schodach 

uniemożliwia samodzielny wjazd 

wózkiem do obiektu. Przy schronisku 

parking, wydzielone miejsce na 

ognisko, duża wiata turystyczna oraz 

pole kempingowe.


