Siwa Polana

Siwa Polana

Szlaki wychodzące:
Szlak

Wybierz kolejne

miejsce

Czas*

Polana Huciska
60'

Między Ściany
30'

* Podane powyżej orientacyjne czasy przejścia danego odcinka szlaku określono na podstawie
czasów zawartych w ogólnodostępnych mapach i przewodnikach. Planując wędrówkę należy
skorygować podane czasy w oparciu o aktualną kondycję fizyczną oraz panujących warunków
atmosferycznych.
Opis miejsca:
Siwa Polana leży na wysokości 930 m n.p.m., jest to punkt wejściowy do TPN-u.
Właścicielem Siwej Polany, tak jak i całej doliny jest Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi
w Witowie
.
W tym miejscu wiele osób rozpoczyna swe wędrówki, najpopularniejsze to:
Dokąd iść:
- Do Schroniska na Polanie Chochołowskiej; dla wielu turystów jest to cel wycieczki,
szlak prowadzi Doliną Chochołowską
, czas przejścia ok. 120 min.
- Na Przełęcz Iwaniacką, szlak
do Starorobociańskiego Potoku (około 80 minut), skręt w lewo i szlakiem
na przełęcz (około 90 min),
- Na Starorobociański Wierch, na ten szczyt prowadzi kilka wariantów dróg, np. szlakiem
z Siwej Polany do Starorobociańskiego Potoku (około 80 minut), następnie szlakiem
na Siwą Przełęcz (ok. 150 min) i znów szlak
na Gaborową Przełęcz (20 min.) i na koniec szlak
na Starorobociański Wierch (40 min)
- Na Wołowiec, najczęściej na Wołowiec idzie się trasą: szlak
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do Schroniska na Polanie Chochołowskiej (około 120 min), szlak
na Grzesia (90 min) i szlak
na Wołowiec (100 min)

Parking
Parking na Siwej Polanie kosztuje: [aktualizacja cen: 2016]
- Samochód osobowy: za dzień 10,00 zł (troszeczkę dalej od bramek wejściowych 7,00 zł)
- Samochód osobowy: za dobę 15,00 zł
- Autobus: za dzień 15,00 zł

Dojazd końmi
W Dolinie Chochołowskiej istnieje możliwość przejażdżki bryczką 4-o osobową, koszt to 150 zł
w górę lub 250 zł w górę i w dół za bryczkę [ceny aktualizacja 2016r]
Ciuchcia
Z Siwej Polany do Polany Huciskiej można dojechać "ciuchcią", koszt przejazdu 5 zł. Ciuchcia
jeździ tylko w sezonie letnim, sezon rozpoczyna się od 01.06 [ceny aktualizacja 2015r]
Co innego zobaczyć?
W pobliżu Siwej Polany są conajmniej dwa miejsca które należy zobaczyć:
- Muzeum Powstania Chochołowskiego - Chochołów 75; czynne środa - niedziela w
godz. 10.00 - 14.00
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- Kościół w Witowie

Opracowanie: Jarko
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