
Pełna ciekawostek
gazeta turystyczna

Dodatek do gazety turystycznej „Sezon na Karkonosze”

BEZPŁATNE
Karkonosze - Związek Miast i Gmin
Dodatek - wiosna/lato/jesień

 VRCHLABÍ 
Regionální turistické informační 
centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8 
Tel./Fax: +420 499 405 744
E-mail: info@krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu

Hlavní informační středisko Správy 
KRNAP
543 01 Vrchlabí, nám. Míru 223 
Tel.: +420 499 421 474, 499 456 761
E-mail: his@krnap.cz
www.krnap.cz

 BENECKO 
Infocentrum Flora
512 37 Benecko 200
Tel./Fax: +420 481 582 606
E-mail: info-flora@benecko.com
www.benecko.com 

 ČERNÝ DŮL
Turistické informační centrum
543 44 Černý Důl, Úřad městyse 48
Tel.: +420 499 429 618
Fax: +420 499 429 620
E-mail: infocentrum@cernydul.cz 
www.cernydul.cz 

 HARRACHOV 
IC KRNAP Harrachov
512 46 Harrachov 442

Tel./Fax: +420 481 529 188
E-mail: icharrachov@krnap.cz
www.harrachov.cz

 HORNÍ MARŠOV 
IC Veselý výlet
542 26 Horní Maršov, Temný Důl 46
Tel.: +420 499 874 298
Fax: +420 499 874 221
E-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz 

 HOSTINNÉ
Informační centrum
543 71 Hostinné, Náměstí 70 
Tel./Fax: +420 499 404 746
E-mail: infocentrum@muhostinne.cz
www.infocentrum.hostinne.info   

 JANSKÉ LÁZNĚ 
Informační centrum a cestovní 
agentura
542 25 Janské Lázně
Černohorská 265
Tel.: +420 499 875 186, 495 875 111, 
Fax: +420499 875 008
E-mail: info@megaplus.cz  
E-mail: info@janskelazne.cz
www.janskelazne.cz 

 JILEMNICE 
Informační centrum
514 01 Jilemnice

Masarykovo nám. 140
Tel./Fax: +420 481 541 008
E-mail: info@jilemnice.cz
www.ic.mestojilemnice.cz 

 KOŘENOV 
Informační centrum Jizerky pro Vás
468 48 Kořenov 480 
Tel.: +420 725 805 266
E-mail: ic@jizerkyprovas.cz
www.jizerkyprovas.cz 

 LÁNOV 
Venkovské infocentrum mikroregionu
543 41 Lánov, Prostřední Lánov 39 
Tel.: +420 499 432 083
E-mail: infocentrum@lanov.cz 
www.lanov.cz 

MALÁ ÚPA
Infocentrum Malá Úpa
542 27 Malá Úpa, Horní Malá Úpa 129
Tel.: +420 499 891 112
E-mail: info@malaupa.cz
www.info.malaupa.cz 

 PEC POD SNĚŽKOU
Infocentrum Turista
542 21 Pec pod Sněžkou 337 
Tel.: +420 499 736 280
Fax: +420 499 736 410
E-mail: turista@turistapec.cz
www.turistapec.cz

Městské IC Veselý výlet
542 21 Pec pod Sněžkou 196 
Tel.: +420 499 736 130
E-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz 

 ROKYTNICE NAD JIZEROU 
Městské informační centrum 
Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou 
Tel.: +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz 
www.mesto-rokytnice.cz 

 STRÁŽNÉ
Informační centrum strážné
543 52 Strážné 129
Tel.: +420 734 621 861
E-mail: info@strazne.eu
www.strazne.eu

 SVOBODA NAD ÚPOU 
Turistické informační centrum
542 24 Svoboda nad Úpou, 
nám. Svornosti 527 
Tel.: +420 499 871 167 
Fax: +420 499 871 216
E-mail: info.ets@tiscali.cz
www.svobodanadupou.eu

 ŠPINDLERŮV MLÝN
Turistické informační centrum

543 51 Špindlerův Mlýn
Svatopetrská 173 
Tel.: +420 499 523 656
Fax: +420 499 523 818
E-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

 TRUTNOV 
Turistické informační centrum
541 01 Trutnov
Krakonošovo nám. 72 
Tel./Fax: +420 499 818 245
E-mail: vesely@trutnov.cz
www.ictrutnov.cz

 VYSOKÉ NAD JIZEROU 
Informační centrum
512 11 Vysoké nad Jizerou
nám. Dr. Kramáře 227 
Tel.: +420 481 593 283
E-mail: g.havel@seznam.cz
www.vysokenj.cz 

 ŽACLÉŘ 
Turistické informační centrum
542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10 
Tel.: +420 499 739 225
Fax: +420 499 739 210
E-mail: muzeum@zacler.cz
www.zacler.cz 

Ośrodki informacji turystycznej

Czekaliśmy na to.
Wreszcie się rozruszamy.

Ubezpieczenie od wypadków UNIQA

• co miesiąc 52 strony
• jeden numer za 38 CZK

• roczna prenumerata 396 CZK
• redakcja Krkonoše,

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
• telefon +420 499 456 333
• e-mail krkonose@krnap.cz

• internet http:\\krkonose.krnap.cz

czasopismo o przyrodzie i człowieku

Sezon na
Karkonosze
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                                                           Dolní Dvůr – tu świat jest piękniejszy

www.dolnidvur.cz

Leżąca w sercu Karkonoszy malownicza górska wieś o rodzinnej atmosferze.
W sezonie letnim dobra baza dla wycieczek pieszych i rowerowych.
W sezonie zimowym dwa kompleksy narciarskie zapewniają wszelkie usługi –
dobrze przygotowane, sztucznie śnieżone stoki, jazdy nocą, szkółka narciarska,
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardów.
Szeroka oferta usług noclegowych.
We wsi Dolní Dvůr jest pięć pór roku! Carillon na kościele św. Józefa o każdej
porze roku gra inną melodię, a na Boże Narodzenie dodatkowo kolędy.

• wypożyczalnia sprzętu    
    pływającego i sportowego
• park linowy
• kąpiel w rzece
• gastronomia
• tanie noclegi

teren sportowo-rekreacyjny

kod QR 
nowoczesna komunikacja

kod QR, nowoczesny 
nośnik informacji, po 
odczytaniu którego przez 
telefon komórkowy 
użytkownik otrzyma 
więcej informacji na 
temat oferty – nawet 

4300 znaków tekstu. Kody QR zawierają 
zazwyczaj adres internetowy lub dane
kontaktowe.

Spróbuj!

... idealny cel turystyczny

ATRAKCYJNE SZLAKI
ścieżka górnicza Berghaus oraz Ścieżka 

Wapienników, trasy turystyczne św. Barbary 
i Wokół Kamieniołomu

MUZEUM PODZIEMI KARKONOSZY
czynne środa – sobota 13:00 – 16:30

AUTOCAMP ČISTÁ V KRKONOŠÍCH
teren z zapleczem turystycznym i możliwością 

kąpieli

PRZEZ CAŁY ROK WIELE TRADYCYJNYCH 
IMPREZ KULTURALNYCH
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Górska idylla, relaks i odpoczynek 
– tak jest w Benecku.

Kudy z nudy =
CZECH TOURISM

Elektroniczny katalog na
www.kudyznudy.cz to proste

narzędzie umożliwiające
zapoznanie się z ofertą działań
na terenie Czech. Informacje

klasyfikowane są
w zależności od grupy wiekowej

i zainteresowań.
Znajdziemy tu też regularnie

aktualizowany kalendarz imprez.

Kiedy poranne promyki słońca połaskoczą Cię 
delikatnie w policzek, wyjrzyj przez okno. Zobaczysz 
soczyście zielony, lekko sfałdowany krajobraz. Widok 
ten od razu poprawi Ci nastrój i sprawi, że nie będziesz 
mógł doczekać się wyjścia na dwór, zanurzenia się 
wraz z przyjaciółmi i znajomymi w głębię przyrody 
wspaniałych Karkonoszy. 
Benecko to spokojna wioska idealna dla pragnących 
relaksu i odpoczynku rodzin z dziećmi, turystów, 
rowerzystów oraz seniorów. 
Tylko od nas zależy, jaki sposób spędzania czasu 
wybierzemy. Można stąd wyruszyć na pieszą 
wędrówkę po górach, można popedałować 
na rowerach, można także skorzystać z usług 
cyklobusów i zapoznać się z bardziej odległymi 
zakątkami. Przystanek cyklobusów znajdziemy 

w samym środku wsi, naprzeciwko centrum informacji 
Flora. 
Nowe trasy rowerowe prowadzą turystów nie 
tylko po całej gminie, ale również po okolicznych 
ciekawostkach, takich jak wieża widokowa Žalý 
albo gospodarstwo agroturystyczne Farma Hucul. 
Obiekty noclegowe dysponują basenami, placami 
zabaw, miejscami do grillowania, kortami tenisowymi, 
a przede wszystkim spokojem, świeżym, zdrowym 
powietrzem i pięknymi widokami.

Leżące w samym sercu Karkonoszy Benecko 
rozciąga się na wysokości od 610 do 970 m n.p.m. Ma 
dużą liczbę słonecznych dni w roku, a kiedy słońce 
zacznie już świecić, korzystać z niego można przez 
cały dzień. Położenie miejscowości umożliwia ponadto 
podziwianie pięknych widoków na wznoszące się ku 
niebu grzbiety gór. Można obserwować Karkonosze 
z Karkonoszy – z Benecka. 

www.detoa.cz  | www.muzeumvyrobyhracek.cz

Pomysł na wycieczkę: Czy także należysz do 
ludzi, którzy pokochali małego, czarnego, miłego 
Krecika, ciekawskiego zwierzaka o niesłabnącej 
energii? Jeśli tak, koniecznie powinieneś odwiedzić 
fabrykę drewnianych koralików i zabawek, 
najstarsze takie przedsiębiorstwo w Republice 
Czeskiej. Zakłady znane są w całej Europie 
z wysokiej jakości wyrobów oraz ze 
świetnych projektów. Tam właśnie 
Krecik i inni jego drewniani 
przyjaciele przychodzą 
na świat. Ale nie tylko 
oni – powstają tu też 
klocki, gry towarzyskie, 
magnetyczne teatrzyki 
i puzzle, biżuteria dla dzieci, 
figurki, zabawki do montażu, 
upominki itp. Turyści podczas 
zwiedzania w towarzystwie 

przewodnika mają okazję do zapoznania się 
z  tradycyjnymi metodami produkcji, poczynając 
od pierwszej obróbki kawałka drewna, a na 
końcowym kompletowaniu całego wyrobu 
kończąc. Przeznaczone dla dzieci warsztaty 
umożliwiają sprawdzenie swoich umiejętności 
i tworzenie własnych zabawek.

Jak tam dotrzeć? Trzeba opuścić Karkonosze 
i wyruszyć w kierunku Gór Izerskich na 

Kořenov, Desnę i Tanvald, aż dotrzemy do 
Jiřetína pod Bukovou (miejsce urodzenia 

znanego na całym świecie przedsiębiorcy 
i wynalazcy Daniela Swarovskiego), 

niedaleko Jablonca nad Nysą. Dzieło, 
zapoczątkowane przez Johanna 

Schowanka, który tu właśnie 
w 1908 roku rozpoczął 
produkcję drewnianych 

zabawek i wytwarzanych 
na tokarce koralików

 eksportowanych na cały 
świat, kontynuuje dziś spółka 

Detoa Albrechtice s.r.o. Siedzibę 
firmy, zatrudniającej zręcznych 

i zdolnych twórców wzbogacających dziecięcy 
świat, otaczają turystyczne atrakcje. 
Inne ciekawe miejsca: Należy do nich na 
przykład zabytek techniki z 1916 r., tzw. „Przerwana 
zapora” w Desnie, pełna elegancji wieża widokowa 
na Špičáku (830 m n.p.m.), wybudowana przez 
twórcę zakładów firmy Detoa, czy jiřetínski 
kościół z cmentarzem i grobowcem rodzinnym 
Johanna Schowanka – ojca rzemiosła, które 
dzięki kontynuatorom żywe jest do dziś. Te i inne 
miejsca wzbogacą tę jednodniową wycieczkę 
z Karkonoszy do norki Krecika.   

Gdzie ma 

norkę Krecik?

www.benecko.info

usłużny i fachowy personel
komfortowe zakwaterowanie
i wyśmienita gastronomia
nowoczesne Sport i Wellness
Centrum
organizacja małych i dużych
imprez prywatnych i firmowych
wiele możliwości spędzania wolnego
czasu o każdej porze roku

ODKRYJ SWÓJ HORYZONT...








 Vítkovice v Krkonoších
Vítkovice to nie tylko ośrodek zimowy, 
oferujący wspaniałe możliwości 
jazdy na nartach w 3 kompleksach 
narciarskich oraz na dziesiątkach kilometrów 
tras biegowych. Od wiosny do jesieni coś dla siebie 
znajdą tu miłośnicy wędrówek pieszych i jazdy na 
rowerze.

tel.: +420 481 582 730
e - mail: obec@vitkovicevkrk.cz
www.vitkovicevkrk.cz
www.skialdrov.cz

Sezon na Karkonosze
 miejsce, w którym możesz zaprezentować 

swoje działania

www.krkonose.eu



LEGENDA
Szosa I – III klasy

Pozostałe drogi; zakaz wjazdu

Droga utwardzona; most; kładka

Droga polna i leśna; ścieżka

Kolej; stacja; przystanek

Kolejka kabinowa

Wyciąg krzesełkowy
Wyciąg krzesełkowy 3- i więcej 
osobowy
Wyciąg krzesełkowy 3- i więcej 
osobowy; transport rowerów

Kościół; kaplica

Parking; stacja paliw

Ośrodek informacji; parking

Nadajnik; wieża widokowa; jaskinia

Narodowy Rezerwat Przyrody

Narodowy Zabytek Przyrody

Wody

Staw; mokradło

Zapora 

Las, ogród; punkt wysokościowy

Granica państwowa; dawne przejście

Pałac; zamek; ruina

Szlaki rowerowe

Erlebachova 
bouda

Lázeňský resort 
Údolí Bratrouchov
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Arrakis, s. r. o., Skiareál Žacléř

www.arrakis-zacler.com

Ośrodek narciarski we wsi Prkenný Důl leży koło miasta 
Žacléř, na najbardziej na wschód wysuniętym skraju 
Karkonoszy. Na ponad 5 km znajdziemy szerokie 
trasy zjazdowe wszystkich stopni trudności. 
Ośrodek leży na wysokości 570–830 m n.p.m., 
ma cztery wyciągi narciarskie o przepustowości 

3000 os./godz., 5 km tras zjazdowych, 28,8 km tras 
biegowych. Niedaleko znajduje się ćwiczebne poletko dla 

dzieci. Na miejscu bezpłatny parking. Piękna, dziewicza przyroda zachwyci 
swym czarem również miłośników narciarstwa biegowego. Główna 
trasa narciarska prowadzi grzbietem Rýchorów, koło Rýchorskiej boudy 
połączona jest z Magistralą Karkonoską.

B & K Tour, s. r. o., Hradec Králové

www.bktour.cz

Biuro podróży B&K Tour obchodzi 22. rocznicę 
powstania. W ciągu tych lat stało się wiarygodną 
i popularną na rynku firmą, której ambicją 
jest zadowolony i wypoczęty klient, z radością 
oglądający zdjęcia z urlopu. Dążenie do jak 
najlepszych stosunków z klientami i partnerami 

biznesowymi przynosi efekty. Biuro podróży B & K 
Tour organizuje urlopy w Czechach i nad morzem. 

Oferuje domki letniskowe w Czechach i na Słowacji, noclegi w Chorwacji i 
w pokojach typu studio we Włoszech z własnym dojazdem.

DIKRAM s. r. o., Skipark Mladé Buky

www.skipark-mladebuky.cz

Skipark Mladé Buky leży we wschodnich Karkonoszach, 6 km 
od Trutnova na wysokości 550–670 m n.p.m. Dysponuje 
jedną kolejką linową i ośmioma wyciągami narciarskimi o 
przepustowości 7700 os./godz. oraz trasami zjazdowymi 
o długości  5,1 km. Trasy biegowe mają długość 5 km. 
Ośrodek ma dobry dojazd z szosy głównej wiodącej z 

Trutnova do Peca pod Śnieżką. Jego częścią jest dziecięcy 
Kidpark z ruchomym chodnikiem dla dzieci, snowpark z 

ośmioma przeszkodami i trzema hopkami ma swój własny wyciąg, 
popularne są jazdy nocą. Przez cały rok czynny jest tor saneczkowy. Parking na 550 
aut i dla autobusów znajduje się bezpośrednio pod trasami zjazdowymi.

Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn

www.erlebachovabouda.cz

to trzygwiazdkowy  hotel nad Szpindlerowym Młynem. Do 
hotelu należy kompleks obiektów noclegowych: Vila Tereza, 
Depandance David, Depandance Martin i Josefova bouda. 
Wszystkie położone są bardzo blisko siebie. Oferują 200 
miejsc w 2-, 3- lub 4-osobowych pokojach oraz pokojach 
typu studio w kilku kategoriach cenowych. Do kompleksu 

dotrzeć można samochodem lub regularnie kursującym 
autobusem. Do dyspozycji gości parking. Dzięki położeniu na 

wysokości 1150 m n.p.m. nie ma tu problemów z niedostatkiem pokrywy śnieżnej. 
W lecie tutejsza górska przyroda tworzy wspaniałe scenerie. Turyści do dyspozycji 
mają wiele ciekawych tras prowadzących po Karkonoskim Parku Narodowym.

Hotel Arnika, Rudník

www.arnika-rudnik.cz

Hotel oferuje przyjemny i wygodny pobyt w pięknym otoczeniu. 
Pobyty relaksacyjne i wellness, urlopy rodzinne, pakiety 

sezonowe, imprezy rodzinne, śluby, zakończenia studiów, 
imprezy towarzyskie, firmowe, seminaria, prezentacje. 
Wokół hotelu znajdują się tereny odpowiednie do 
uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Skorzystać 
można z usług karkonoskich cyklobusów, które pomogą 
w dostaniu się w bardziej odległe rejony. Blisko hotelu 

znajdują się dwa pola golfowe, można także pojeździć 
konno, zagrać w tenisa, popolować, uprawiać paralotniarstwo, 

skorzystać z oferty lotów widokowych lub ze zorganizowanego 
przez specjalistów programu outdoorowego. Podaruj sobie lub bliskim przygodę – 
podaruj pobyt w naszym hotelu wzbogacony o dodatkowy program!

Centrum informacji i agencja podróży
Janské Lázně

www.janskelazne.cz

Centrum informacji i agencja podróży (Informační centrum a 
cestovní agentura) przez cały rok pośredniczy w zamawianiu 
zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, pokojach typu 
studio, domkach kempingowych i letniskowych – do 
wyboru około 100 obiektów rekreacyjnych w ciekawych 
turystycznie okolicach takich miejscowości, jak Jańskie 

Łaźnie, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Mladé Buky i 
Černý Důl. Organizuje kursy narciarskie, zielone szkoły, 

imprezy i szkolenia firmowe. Prowadzi wypożyczalnię, szkółkę 
narciarską, kantor, przedsprzedaż miejscówek firmy Osnado spol. s r. o., sprzedaż 
losów i zakłady, sprzedaż prowizyjną ofert krajowych biur podróży i last minute w 
Jańskich Łaźniach.

INGTOURS cestovní kancelář spol. s r. o., Vrchlabí

www.ingtours.cz

Biuro podróży  INGTOURS cestovní kancelář spol. s r. o. działa 
na czeskim rynku turystycznym od roku 1990. Zapewnia 
usługi noclegowe na terenie Czech i Słowacji, specjalizując 
się w regionie Karkonoszy. Świadczy usługi noclegowe, 
gastronomiczne i uzupełniające dla pojedynczych 
osób i grup. Zabezpiecza pobyty o tematyce sportowej, 

kulturalnej i poznawczej. Realizuje sprzedaż biletów, w tym 
lotniczych, wymianę walut i działalność przewodnicką. Firma 

INGTOURS posiada w Karkonoszach firmową sieć hoteli INGTOURS 
HOTELS. Prowadzi hotel START w Szpindlerowym Młynie, hotel typu wellness 
SVORNOST w Harrachovie i IT centrum apartmány (typ studio) we Vrchlabí.

KAD spol. s r. o., Vrchlabí

www.kad.cz

Spółka transportowa Krkonošská automobilová doprava 
Vrchlabí powstała w 1993 roku. Prowadzi dwa dworce 
autobusowe (w Szpindlerowym Młynie i Vrchlabí), 
dysponuje 27 autobusami i siedmioma pojazdami 
ciężarowymi. Posiada warsztaty, stacje benzynowe i 
parkingi na swoim terenie we Vrchlabí. Jest przewoźnikiem 

dla Vrchlabí, Szpindlerowego Młyna i okolic. Obsługuje linie 
dalekobieżne ze Szpindlerowego Młyna i Vrchlabí do Pragi. Firma 

uczestniczy w projekcie Karkonoskie cyklobusy. Długie lata współpracuje z biurem 
podróży BUS TOURIST s. r. o. Hradec Králové w programie wycieczek poznawczych 
po całej Europie.

KSK BONO s. r. o., Hotel Bára Benecko

www.hotelbara.cz

Relax hotel Bára*** Benecko znajduje się w spokojnym 
miejscu, w pobliżu szlaków rowerowych i narciarskich tras 
biegowych, pięć minut od centrum wsi, na południowym 
stoku góry Žalý. Przygotowany jest na pełne romantyzmu 
pobyty, ale w hotelu z pewnością nudzić się nie będą także 
dzieci z rodzicami. Chcesz spędzić urlop w otoczeniu 

pięknej przyrody, dobrze się przy tym bawiąc z dziećmi? 
Odwiedź właśnie ten  hotel! Restauracja połączona jest z 

k ą c i k i e m do zabawy dla dzieci, gdzie znajdują się drabinki, ścianka wspinaczkowa, 
kuchnia, zjeżdżalnia, kącik plastyczny i biblioteka. Parking przy samym hotelu.
W tym roku przygotowany jest program „Bajkowe wakacje” oraz pobyt wellness. 
Podaruj taki prezent swoim bliskim!

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov

www.udoli-bratrouchov.cz

Uzdrowisko Lázeňský resort Údolí Bratrouchov jest ukryte w 
otoczeniu pięknej górskiej przyrody zachodnich Karkonoszy 
we wsi  Bratrouchov niedaleko Rokytnic nad Jizerou. 
Wysoka jakość opieki uzdrowiskowej oraz możliwości 
korzystania z bogatej oferty usług, w tym programów 
outdoorowych w otoczeniu dziewiczej przyrody, świetny 

poziom usług noclegowych i gastronomii – oto powody, 
dla których klienci wracają do domów zregenerowani, 

czując się o kilka lat młodziej. Pozwól sobie na odrobinę luksusu na 
stole do masażu albo w centrum Balneo. Z dziećmi lub bez nich, przyjedź  do Údolí 
Bratrouchov spędzić miło czas i zapomnieć o stereotypach dnia codziennego oraz 
stresie. Naładuj swoje baterie. Ośrodek dostosowany jest też do pobytów większych 
grup, imprez firmowych, pobytów klubów sportowych. Przyjedź pouprawiać sport, 
pozbawić się napięcia, odpocząć i pomyśleć o czymś innym. Znajdziesz tu 2 hotele z 
186 miejscami oraz 17 pokojów typu studio.

Hermano, a. s., Bratrouchov

www.hotel-unas.cz 

Hotel U Nás stał się częścią uzdrowiska Lázeňský 
resort Údolí Bratrouchov, ukrytego w otoczeniu 
pięknej górskiej przyrody zachodnich Karkonoszy 
we wsi  Bratrouchov niedaleko Rokytnic nad 
Jizerou. Oferuje 53 miejsca noclegowe  w 18 
pokojach  – 6 dwuosobowych, 7 trzyosobowych i 5 

czteroosobowych (2 dwusypialniowe i 1 typu studio). 
We wszystkich pokojach do dyspozycji rozkładana kanapa 

mogąca służyć do spania dla kolejnych osób. Spędzisz tu czas 
w  przyjemnej rodzinnej atmosferze, która towarzyszyć Ci będzie przez cały czas 
pobytu. Przyczyni się do tego stylowa restauracja, ogród zimowy oraz pełne 
przyjaźni i otwarte podejście personelu. 

MAJA Sport, Špindlerův Mlýn

www.majasport.cz

Agencja powstała w 1991 r. Szkółka narciarska, 
wypożyczania sprzętu, wyciąg narciarski... Dla osób, 
które zdecydują się na skorzystanie z usług szkółki 
narciarskiej lub wypożyczalni i usługi te zarezerwują 
przez internet z trzydniowym wyprzedzeniem, 
przeznaczony jest rabat w wysokości 10%. Kiedy 

tylko ze stoków zniknie śnieg, czas „osiodłać” rowery 
górskie. Na dłuższe wycieczki albo na przykład na zakupy 

przydają się dwuosobowe skutery. Kask dostaniemy w cenie, 
pełny zbiornik paliwa gratis, a potem już tylko wystarczy korzystać z jazdy na 
świeżym górskim powietrzu. Zapraszamy do przyjazdu do Szpindlerowego 
Młyna – w zimie na zaśnieżone stoki albo w lecie na rowery lub motory.

MEGA PLUS s. r. o., Janské Lázně

www.megaplus.cz

SkiResort ČERNÁ HORA to region narciarski ze wspólnym 
karnetem, powstały poprzez połączenie ośrodków 
narciarskich w miejscowościach Jańskie Łaźnie, Černý 
Důl i  Svoboda nad Úpou. Oferuje tereny narciarskie o 
łącznej długości tras zjazdowych 20 km, z 4 kolejkami 
linowymi i 22 wyciągami narciarskimi. Dużo uwagi 

poświęca się przygotowaniu narciarskich  tras biegowych 
o łącznej długości ok. 70 km. Ośrodek w Jańskich Łaźniach 

dysponuje jedyną  ośmioosobową kabinową kolejką w Czechach, 
trasami zjazdowymi o wszystkich stopniach trudności, należącymi do najdłuższych 
w Czechach. Miłośnicy sanek skorzystać mogą z mierzącej 3,5 km trasy saneczkowej 
Černohorská sáňkařská cesta. Ośrodek we wsi Černý Důl charakteryzuje się 
szerokimi trasami zjazdowymi, nowocześnie wyposażonym dziecięcym KIDparkiem.
Ośrodek w Svobodzie nad Úpou to ośrodek typu rodzinnego.

OREA HOTELS 
największa czeska sieć hoteli – ponad 20 hoteli w najbardziej atrakcyjnych miejscach 
kraju.

OREA HOTELS s. r. o. – OREA HOTEL Horal

www.orea.cz/horal

OREA Hotel Horal**** znajduje się u podnóża Kozich 
Grzbietów (Kozí hřbety) w należącej do Szpindlerowego 
Młyna osadzie zwanej Svatý Petr. Leży na wysokości 
900 m n.p.m. Jest oddalony  o ok 1,5 km od centrum. 
Ośrodek narciarski (sportowy) Sv. Petr znajduje się w 
odległości do 15 min. pieszo, ew. można skorzystać z 

autobusów (w zimie ski-bus) kursujących spod hotelu. 
Położenie hotelu jest idealne – jest on świetną bazą wypadową 

do pieszych wycieczek i zimowych przejażdżek na nartach biegowych. Hotel nadaje 
się do pobytów relaksacyjnych i sportowych, dla rodzin z dziećmi, a także do celów 
konferencyjno-kongresowych i na imprezy firmowe. Dysponuje  340 miejscami w 
164 pokojach. Przyjemny relaks oferuje nowo wybudowane Relax centrum (basen, 
sauna, whirlpool, łaźnia parowa, floating...).

OREA HOTELS s. r. o. – OREA Vital HOTEL Sklář

www.orea.cz/sklar

OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov znajduje się w 
spokojnym miejscu na skraju lasu na wysokości 700 m 

n.p.m., mimo to jest oddalony tylko o 5 minut pieszo 
od centrum ośrodka narciarskiego. Świeżo odnowiony 
czterogwiazdkowy hotel oferuje: najbardziej luksusowe 
usługi noclegowe w Harrachovie, wyjątkowe przeżycia 
gastronomiczne, pobyty typu relaks i care, różnorodne 

programy wellness i bogatą ofertę sportową. Zapomnij o 
zmartwieniach dnia codziennego, spróbuj wspaniałych dań i 

napojów, pozwól zaopiekować się sobą w Relax & Care Centrum 
i zrób coś dla swojego zdrowia, korzystając z szerokiej oferty sportowej. Obiekt 
bywa nazywany „vital hotelem”, co świadczy  o filozofii zdrowego stylu życia i 
zrównoważonego wyżywienia zgodnymi z najnowszymi trendami  wellness i 
gastronomii.

PA-JA a. s., Holiday Park Liščí farma Dolní Branná

www.liscifarma.cz

Liščí Farma to jedyny w swoim rodzaju ośrodek rekreacji 
z szeroką gamą usług, możliwości uprawiania sportu 
i zabawy dla rodzin z dziećmi. Zajmiemy się Tobą 
przez cały okres pobytu. Nocować można w hotelu, 
domkach kempingowych, na polu namiotowym. 
Miłośnicy przygód mogą zanocować w tipi z 

ogniskiem wewnątrz. Przyjedź spędzić beztroski urlop 
w Karkonoszach. Rodzinne wakacje powinny nieść 

radość i spokój. Holiday Park Liščí Farma to idealny wybór. 
Oferta ośrodka zapewnia zabawę dla dzieci i rodziców. Ośrodek nadaje się też 
do organizowania imprez firmowych, grupowych pobytów na łonie natury, 
czy spotkań przy jakiejkolwiek specjalnej okazji. Wszystko przygotujemy do 
ostatniego detalu, zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta.

Penzion Blesk, Malá Úpa

www.penzionblesk.cz

Penzion Blesk znajduje się w samym środku terenów 
narciarskich – między ośrodkami Pomezky a U kostela. 

Wspaniałe położenie i piękna przyroda Malej Úpy, 
leżącej na terenie otuliny parku narodowego KRNAP na 
wysokości  1050 m n.p.m., zachęca do pieszych wypraw 
i wycieczek, w zimie zaś do jazdy na biegówkach, 
wycieczek na nartach turowych lub rakietach śnieżnych, 

jeździe na sankach i innych atrakcji. Chcesz mieć wygodny 
urlop i naprawdę dobrze odpocząć na świeżym górskim 

powietrzu? Jeśli tak, to znalazłeś się w idealnym miejscu. 
Mamy, tatusiowie, babcie i dziadkowie czują się u nas jak w domu. Rodziny z dziećmi 
mogą korzystać z nowo wyremontowanych pomieszczeń do zabaw i gier, boiska 
na dworze albo z „Bajkowej ścieżki”, która oprowadzi Was po Malej Upie śladem 
karkonoskich bajek. 
Rowerzyści, turyści i wędrowcy są u nas mile widziani.

Przedstawiamy partnerów Związku Karkonosze 
wspierających Fundusz Turystyki FCR
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R.O.D. Stav, a. s. – Ski areál Malá Úpa

www.skimu.cz

Ośrodek Pomezky dysponuje wyciągiem i trasą zjazdową 
podzieloną na dwie części: górną – ze stopniem trudności 
odpowiadającym trasom czerwonym, oraz dolną –  
odpowiadającą trasom niebieskim.
Część ośrodka leży na wysokości 1000 m n.p.m., dzięki 
czemu obiekt zyskał miano wysokogórskiego. Niedaleko 
znajduje się dziecięcy park  SKiMU, w którym dostępne 

są wszelkie pomoce ułatwiające najmłodszym naukę 
jazdy na nartach. Znajdziemy tu również wiele kilometrów 

przygotowanych tras biegowych. W bezpośredniej bliskości tras 
otwarty został SKiMU House – restauracja & Aprés-ski. Budynek jest w dużym 
stopniu przeszklony, co umożliwia oglądanie całej trasy. Przestrzeń wewnątrz i na 
zewnątrz pomieści łącznie 110 klientów. Pod trasą znajduje się centrum noclegowo-
sportowe SKiMU Sport Centrum. Kolejnym udogodnieniem dla zakwaterowanych 
w Małej Upie jest możliwość korzystania z pakietu usług SKiMU Pack. Na terenie 
ośrodka U Kostela znajduje się pięć tras zjazdowych z czterema wyciągami. 

Rautis, a. s., Poniklá

www.rautis.cz

Firma Rautis w gminie Poniklá kontynuuje ponad stuletnie 
tradycje. Produkuje ozdoby z małych koralików, zachowując 
większość dawnych technologii i wzorów. Koralik 
powstawał w ten sposób, że szklaną rurkę ogrzewało się 
nad palnikiem i wdmuchiwało do niej powietrze ustami. 
Po wynalezieniu specjalnego urządzenia do dmuchania z 
formą, można było na początku uzyskać 2 do 8 koralików 

naraz, wraz z udoskonalaniem techniki uzyskiwało się aż 
36 koralików za jednym razem. Kolejne etapy pracy to 

posrebrzenie, barwienie, ewentualnie malowanie, następnie trzeba 
rozdzielić pojedyncze perełki. Współczesna technologia nie różni się zbytnio od tej 
dawnej. Dmuchanie tak jak kiedyś polega bardziej na zręczności i doświadczeniu 
osoby dmuchającej, niż na udoskonalonej technologii.                 
Rautis w Ponikli posiada obecnie około 1000 różnych form do dmuchania koralików 
oraz ponad 20000 wzorów. Zwiedzanie codziennie, łącznie z weekendami.

REGATA ČECHY a.s., Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou

www.hotelhorizont.cz

Hotel Horizont****  znajduje się w centrum ośrodka Pec 
pod Śnieżką (756 m n.p.m.), u podnóża Śnieżki (1602 m 
n.p.m.). Poza noclegami w nowocześnie wyposażonych 
pokojach ośrodek oferuje usługi towarzyszące, świetną 
gastronomię, parking strzeżony oraz duży wachlarz 
atrakcji kulturalnych, sportowych i relaksacyjnych. 
Dysponuje 132 pokojami dwuosobowymi z możliwością 

dostawki, 3 pokojami typu studio i 14 pokojami rodzinnymi 
w drugim budynku REGATA***, około 500 m od hotelu. 

Warunki są odpowiednie również do organizowania imprez 
firmowych, konferencji czy seminariów. Jeśli zostaną Państwo stałym klientem, 
będziecie mogli korzystać ze specjalnego programu lojalnościowego. Karta dla 
stałych klientów nalicza bonus finansowy, dzięki któremu płaci się mniej przy 
korzystaniu z usług hotelowych w trakcie kolejnego pobytu. 

Infocentrum Flora, Benecko 

www.benecko.com

Nowoczesny ośrodek informacyjny, który w 2002 roku 
w badaniach gazety MF Dnes uplasował się na drugim 
miejscu w skali całej Republiki Czeskiej, a w 2004 roku 
został ogłoszony najlepszym ośrodkiem informacyjnym 
w Czechach. Infocentrum Flora pośredniczy 
w zakwaterowaniu w Benecku oraz jego pobliżu. Udziela 

informacji o Karkonoszach i okolicy, o Karkonoskim Parku 
Narodowym, wyprawach górskich, połączeniach kolejowych 

     oraz autobusowych. Oferuje duży wybór przewodników, atlasów, 
map turystycznych, pamiątek, umożliwia skorzystanie z internetu, ksera i faksu. 
Należy do związku turystycznego Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku 
a okolí, wszystkim zakwaterowanym zapewnia Kartę Gościa – w tym roku do 21% 
zniżki na bilet rodzinny w ośrodku Skiareál Benecko oraz inne zniżki.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Benecku 
i okolicach

www.benecko.info

Związek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku 
a okolí, o. s. powstał w 2007 roku. Zrzesza gestorów 
bazy noclegowej, właścicieli wyciągów narciarskich 
oraz innych usługodawców, którzy przyczyniają się 
do rozwoju turystyki w okolicach Benecka. Organizuje 
imprezy promocyjne w samym ośrodku narciarskim, ale 
także poza nim. Na swojej stronie internetowej zamieszcza 

informacje o godzinach działania wyciągów narciarskich, 
innych atrakcjach i aktualnościach, a także o zakwaterowaniu. 

              Dla gości zamieszkujących u członków Stowarzyszenia przewiduje 
Kartę Gościa – kupony zniżkowe w ośrodku narciarskim, wypożyczalniach nart 
i szkółkach narciarskich, a ponadto darmowy dostęp do Internetu. 

Friesovy boudy, Strážné

www.friesovyboudy.cz

Hotel górski leży na wysokości 1217 m n.p.m. w środkowej 
części Karkonoszy, na południowo-zachodnim zboczu góry 
Světlý vrch, niedaleko rozdroża na Szpindlerowy Młyn, 
Pec pod Śnieżką i Luczni Boudę. Kompleks znajduje 
się z dala od centrów turystycznych, a dzięki swojemu 
położeniu zapewnia idealne warunki dla rodzin z dziećmi, 
które mogą tu aktywnie spędzić letni albo zimowy urlop 

w pobliżu popularnych szlaków turystycznych. Hotel 
oferuje pokoje dwuosobowe oraz pokoje typu studio. Piękno 

karkonoskiej przyrody idzie w parze z bogatą tradycją naszych 
przodków i umiejętnościami rzemieślników. Produkty pochodzące z Karkonoszy 
zasługują więc na uznanie, ponieważ wykonuje się je z dobrych materiałów i są przez 
lata sprawdzone. Hotel górski Friesovy boudy jest dystrybutorem tych oryginalnych 
karkonoskich produktów.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki 
w Rokytnicach nad Jizerou

www.rokytnice.com/sdruzeni

Zrzesza osoby fizyczne i prawne, które świadczą usługi 
w zakresie turystyki albo pragną wspierać oraz 
koordynować rozwój turystyki w Rokytnicach nad 
Izerą i w okolicy. Powstało z zamiarem stworzenia 
samodzielnej organizacji, która dzięki jasno 
określonym zasadom skoordynuje współpracę 

między miastem i podmiotami gospodarczymi, określi 
zasady gromadzenia środków finansowych, jednocześnie 

umożliwiając współdecydowanie o ich wykorzystaniu. 
Gościom odwiedzającym Rokytnice nad Izerą zakwaterowanym u członków 
Stowarzyszenia na czas pobytu wystawia się kartę Benefit programu Rokytnice 
PLUS, która zapewnia wiele korzyści.

Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch

www.skiareal-vrchlabi.cz

Ośrodek Skiareál Kněžický vrch znajduje się zaledwie 
400 metrów od starówki Vrchlabí (na miejskiej 
obwodnicy Praga – Szpindlerowy Młyn). Kolejka 
linowa Doppelmayr wozi narciarzy na szczyt Kněžický 
vrch (550–710 m n.p.m.), skąd rozpościerają się 
piękne widoki na Vrchlabí i  panoramę Karkonoszy. 

Umożliwia wygodny dostęp do mierzących 50 km 
tras biegowych Benecka i osady Horní Mísečky. Dla 

narciarzy są dostępne 3 wyciągi i 1 kolejka linowa z całkowitą 
przepustowością  4600 os./godz. Trasy zjazdowe są sztucznie naśnieżane, a 
tereny idealne dla początkujących oraz dla rodzin z dziećmi.

Ski Pec, a. s., Pec pod Sněžkou

www.skipec.com

Nowoczesna czterokrzesełkowa kolejka linowa, 10 
wyciągów narciarskich o przepustowości 9620 os/
godz.; 11 km przygotowanych tras zjazdowych, z 
czego 6,8 km ze sztucznym naśnieżaniem, najdłuższy 
oświetlony stok do jazd nocnych, freestyle park, 
przygotowane trasy biegowe Magistrali Karkonoskiej 

i miejscowe trasy pętlowe. Nie zapomnieliśmy też o 
pilnowaniu najmłodszych, babysiting dostępny jest w 

głównym budynku na Javorze. Ośrodek narciarski znajduje się 
w odległości 2 godzin od Pragi i łatwo do niego dotrzeć autem, komunikacją 
publiczną albo darmowym skibusem. Zakwaterowani goście Peca pod 
Śnieżką mają możliwość korzystania ze zniżek i korzyści zapewnionych dzięki 
Karcie Gościa.

Skiareál Špindlerův Mlýn, a. s.

www.skiareal.cz

Ośrodek sportu Skiareál Šp. Mlýn z ośrodkami Sv. Petr, 
Labská, Medvědín oraz Hromovka dysponuje świetnymi 
warunkami zarówno do uprawiania narciarstwa 
zjazdowego, jak i biegowego oraz snowboardingu. 
Kompleks leży na wysokości 715–1310 m n.p.m., 
dysponuje 5 kolejkami linowymi i 11 wyciągami 

narciarskimi o przepustowości 20000 os./godz. Ośrodek 
przygotowuje również 25 km tras zjazdowych i 80 km 

narciarskich tras biegowych. Kolejny ośrodek biegowy Horní 
Mísečky leży w spokojnym rejonie, oferując zawodnicze i standardowe narciarskie 
trasy biegowe. Leży na wysokości 1000 m n.p.m. i jest jednym z najlepszych 
ośrodków w Czechach. W zimie w Szpindlerowym Młynie można parkować za 
darmo. W lecie ośrodek w Svatym Petrze dysponuje możliwościami rekreacji 
zabezpieczanymi przez różne agencje. Miłośnicy  kolarstwa górskiego korzystać 
mogą z kompleksu MTB.

Skiservis Ploc s. r. o., Harrachov

www.skiploc.cz

Agencja zapewniająca szeroki zakres usług zarówno 
w zakresie sportów letnich jak i zimowych: szkółkę 
narciarską, wypożyczalnię i sklep ze sprzętem sportowym, 
serwis, usługi przewodnickie w zakresie turystyki pieszej 
i wysokogórskiej, oferty wycieczek z instruktorem, 
wypożyczalnię rowerów, wycieczki wodniackie i wiele 
innych usług, w tym pośredniczenie w rezerwacji 

noclegów.

Služby Vítkovice, s. r. o.

www.skialdrov.cz

Ośrodek Aldrov w Vítkovicach leży na wysokości 733–765 
m n.p.m. Ma jedną kolejkę linową i pięć wyciągów 
narciarskich o łącznej przepustowości 6350 os./godz.; 5,3 
km tras zjazdowych i 18 km narciarskich tras biegowych. 
Oferuje świetne warunki w ośrodkach Aldrov, Janova 
Hora i Vurmovka. Kupując 1- lub kilkudniowy bilet typu 

Golden Pass, można jeździć na nartach we wszystkich tych 
ośrodkach. Parking gratis. Darmowy jest też skibus na trasie 

Jilemnice – Vítkovice – Horní Mísečky. 
Nad miejscowością dominuje góra Kotel o wysokości 1435 m n.p.m.

Spartak Rokytnice, a. s., Rokytnice nad Jizerou

www.skiareal-rokytnice.cz

Narciarski ośrodek Skiregion Rokytnice – stowarzyszenie 
gestorów kolejek linowych i wyciągów narciarskich (spółka 
akcyjna Spartak Rokytnice, a. s., Skiservis Udatný, kompleksy 
narciarskie Pařez, Modrá Hvězda i Bahýnka) dysponuje 23 
wyciągami narciarskimi, 2 czteromiejscowymi kolejkami 
krzesełkowymi i ponad 22 km tras zjazdowych o wszystkich 

stopniach trudności. W okolicach Rokytnic nad Jizerou 
korzystać można z 32,5 km przetartych narciarskich tras 

biegowych. Największym gestorem jest spółka Spartak Rokytnice, 
             a. s. posiadająca własne ośrodki narciarskie Horní Domky i Studenov.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

www.skiareal.com

Ośrodek sportu Sportovní areál Harrachov leży na 
wysokości 650–1020 m n.p.m., ma 3 kolejki linowe 
i 6 wyciągów narciarskich o przepustowości 6050 os./
godz.; 8,63 km tras zjazdowych i 110 km narciarskich 
tras biegowych. Wspólne bilety obowiązują także 
dla ośrodków Amálka i Zákoutí. Na kilkudniowe 

i punktowe bilety można jeździć w całym Skiregionie – 
tzn. w Harrachovie, Rokytnicach nad Jizerou, Pasekach nad 

           Jizerou, Rejdicach i Příchovicach. Ośrodek jest wszechstronny. 
Oferuje idealne warunki nie tylko dla narciarzy biegowych i do uprawiania turystyki 
narciarskiej o wszystkich stopniach trudności – jest także znanym miejscem 
organizowania konkursów w skokach narciarskich, w tym Pucharów Świata 
i Mistrzostw Świata. Skocznie narciarskie: K8, K15, K40, K70, K90, K120, K185.

Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál 

www.skiareal-benecko.cz

Ośrodek Ski areál Benecko leży na wysokości 610–970 m 
n.p.m. Ma 1 kolejkę linową i 12 wyciągów narciarskich 

o przepustowości 8900 os./godz.; 3,5 km tras zjazdowych 
i 43 km przetartych narciarskich tras biegowych. Benecko 
to spokojny ośrodek narciarski, idealny dla rodzin z dziećmi, 
początkujących narciarzy, ale także bardziej wymagających 

miłośników sportów zimowych. Oferuje snowtubing i jazdy 
nocą. Można skorzystać z przejażdżek na saniach ciągnionych 

 przez konie. Ciekawe położenie ośrodka (900 m n.p.m.) sprawia, że 
rozciągają się stąd jedne z najpiękniejszych widoków w Karkonoszach.

Turistické informační centrum Trutnov 

www.ictrutnov.cz

Centrum informacji można znaleźć na rynku. Dostarcza 
wyczerpujące wiadomości na temat interesujących atrakcji 
turystycznych, zabytków sakralnych i wojskowych, 
muzeów, galerii, imprez kulturalnych oraz sportowych, 
realizuje sprzedaż biletów, promuje Związek Gmin 
Karkonoszy Wschodnich, poleca obiekty noclegowe, 

sprzedaje mapy i publikacje. 

ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.

www.zoodvurkralove.cz

Odwiedź zoo w Dvur Kralove nad Labem. Tchnij życie 
w swoje marzenia z dzieciństwa – te o podróżach 
i przygodach pośród dzikich zwierząt. Marzenia te 
częściowo się spełniały, kiedy odwiedzałeś zoo wraz 
z rodzicami. W naszym zoo czeka na Ciebie pełna 
tajemnic Afryka – i nie musisz daleko podróżować, by 

ją odwiedzić. Zacząć można w sekcji nazwanej „Przed 
wizytą”, gdzie dowiemy się wszystkiego, co ważne. Można 

         też przeczytać informacje na temat różnych programów, 
zapoznać się z instrukcją pomocy zwierzętom, a potem zabrać dzieci lub 
partnera, czy partnerkę do naszego zoo. Gwarantujemy przeżycia, które 
z radością będziesz wspominać.

Przedstawiamy partnerów Związku Karkonosze 
wspierających Fundusz Turystyki FCR

SPARTAK ROKYTNICE N. J.
kiareal



Kościół św. Piotra - góruje nad miastem od 
początku XIX wieku. Kamień węgielny pod 
budowę świątyni został położony w 1802 roku. 

W roku 1807 kościół wyświęcono. Bez większych zmian, 
w oryginalnym stylu klasycystycznym został zachowany 
do dnia dzisiejszego. Zastąpił on kaplicę w Svatym Petrze, 
skąd pochodzi dzwon o typowym wysokim dźwięku, który 
zawdzięcza dużej zawartości srebra.

Ścieżka edukacyjna ze Słonecznymi 
Kamieniami - znajduje się na najkrótszej 
z tras okrężnych Mlynářovy okruhy. Słoneczne 

Kamienie to zbudowany z wielu pionowo postawionych 
bazaltowych głazów pomnik, który powstał około roku 
1918, ufundowany przez pewnego arystokratę ówczesnego 
cesarstwa austro-węgierskiego, a poświęcony jego 
koniowi. Legenda mówi, że kamienie promieniują 
pozytywną energią.

13. Kaplica św. Franciszka z Asyżu - znajduje 
się poniżej Małego Szyszaka koło niedawno 
odnowionego schroniska Erlebachova bouda. 

W 2007 roku została poświęcona przez ks. Jiříego 
Šlégra. Dzwon pochodzi z pracowni Marii Tomáškovej-
Dytrychovej. Z okazji święta św. Franciszka odbywają się 
tu co roku pielgrzymki piesze, a w schronisku Erlebachova 
bouda odpust. 

Śnieżka - najwyższy szczyt Republiki Czeskiej, 
mierzy 1602 m n.p.m. Opis trasy: Szpindlerowy 
Młyn, Svaty Petr, Stara ścieżka Buchara (Stará 

Bucharova cesta), Kozie Grzbiety (Kozí hřbety), punkt 
widokowy 4,5 km, schronisko Luční bouda 6,5 km, Dom 
Śląski 9,5 km, Śnieżka 11 km. Aby uprościć trasę, można 
wykorzystać kolejkę linową, a pieszo wyruszyć dopiero 
z Pláňi albo podjechać autobusem do hotelu Špindlerova 
bouda i dalej pójść pieszo.

Ścieżka edukacyjna Čertova strouha - 
budowle regulacyjne z 1899 r. na  „Czarcim 

Potoku” (Čertova strouha). Opis trasy: Szpindlerowy 
Młyn, do hotelu Špindlerova bouda, Josefova bouda, 
droga „Holmanka”, Čertova strouha, schronisko Bouda 
u Bílého Labe 4 km, „Droga Drwali” (Dřevařská cesta), 
Szpindlerowy Młyn 8,5 km.

Zapora na Łabie - unikatowa zapora z 1914 r. 
Opis trasy: Szpindlerowy Młyn, Tabulové boudy 
1 km, zapora Labská přehrada 2,5 km, Krausovy 

boudy, rozdroże Labská vyhlídka 3,5 km, Bedřichov 
4,5 km, Szpindlerowy Młyn 5,5 km.

Svatý Petr - najstarsza część miasta 
Szpindlerowy Młyn, dolina znana z idyllicznych 
widoków. Nieczynne kopalnie miedzi i srebra 

z XVI wieku. Opis trasy: Szpindlerowy Młyn, Svaty Petr 
3 km, Dlouhý důl, Výrovka 7,5 km.

Mlynářovy okruhy - trzy trasy okrężne 
prowadzące po mieście, nadają się dla rodzin. 
Opis trasy: Szpindlerowy Młyn centrum, długość 

od 1,1 km do 3,1 km.   

 
Harrachova Skała - można ją znaleźć na niebieskim 
szlaku w drodze powrotnej z osady Horni Mísečky 
do Szpindlerowego Młyna. Jest to wychodnia 

skalna (1035 m n.p.m.) na zboczu góry Mechovinec 
(1074 m n.p.m.), z której rozciąga się zapierający dech 
w piersiach widok na dolinę Szpindlerowego Młyna i okolice. 
Punkt widokowy urządził tu, i nazwał na cześć hrabiego Jana 
Harracha, Klub Czeskich Turystów w 1893 roku.

Źródło Łaby - Łaba jest jedną z największych 
rzek Europy, ma swoje źródła na wysokości 
1386 metrów nad poziomem morza. Opis 

trasy: Szpindlerowy Młyn, w kierunku Bedřichova, drogą 
„wodociągową” (Vodovodní cesta) do osady Horni 
Mísečky 4 km, do schroniska Vrbatova bouda 7,5 km, 
w kierunku schroniska Labska bouda 10,5 km. Łącznie 
symboliczne źródło Łaby oddalone jest o około 11,5 km. 
Aby uprościć trasę, można wykorzystać kolejkę linową, 
a pieszo wyruszyć dopiero z góry Medvědín.

Wędkarstwo - w okresie od kwietnia do końca 
listopada można cieszyć się niezwykłym 
przeżyciem w postaci wędkarstwa - muchowego 

i spinningowego - w zbiorniku na Łabie w chronionym 
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego 
w Szpindlerowym Młynie. Wędkowanie jest dozwolone 
wyłącznie na podstawie ważnego zezwolenia.

Snowtubing - jazda na nadmuchiwanych kołach 
jest popularnym zajęciem zimowym dla dzieci 
i dorosłych. Mniejsze pociechy z pewnością 

chętnie odwiedzą snowtubing w Bedřichovie, dla większych 
i ich rodziców przeznaczono dwa tory koło hotelu Olympia 
w Svatym Petrze. Bardzo atrakcyjne są jazdy nocą.

 
 Tor saneczkowy - jazdę na sankach na trasie 

mierzącej niecałe 4 km, prawie bez  konieczności 
zsiadania, umożliwia tor saneczkowy. Na górę 

wwiezie nas autobus z centrum miasta, dojeżdżający aż 
do schroniska Špindlerova bouda. Potem możemy już 
zjeżdżać w dół. Niezapomnianym przeżyciem jest jazda 
w nocy przy sztucznym oświetleniu.

Kolejka linowa Sv. Petr - z kolejki ze sv. Petra 
na Plaň, czynnej przez cały rok, korzystają nie 
tylko miłośnicy narciarstwa i snowboardziści, 

ale także  zwolennicy turystyki letniej, a szczególnie 
rowerzyści szukający ekstremalnych przeżyć. Istnieją tu 
trasy zjazdowe MTB downhill o różnym stopniu trudności 
dla wymagających i początkujących. W sezonie letnim 
do dyspozycji jest wypożyczalnia rowerów górskich 
i zjazdowych.

Kolejka linowa Medvědín - w okresie zimowym 
korzystają z niej głównie narciarze, narciarze 
biegowi i snowboardziści, dla których Medvědín 

i Horní Mísečky to dosłownie raj. W lecie kolejki używają 
głównie rowerzyści i turyści, zmierzający na przykład do 
źródeł Łaby.

Letni tor saneczkowy - dla wszystkich, którzy 
kochają prędkość, ale nie chcą ryzykować. Letni 
tor saneczkowy w Szpindlerowym Młynie ma 

1,4 km długości, 22 zakręty, 5 załamań terenu i 3 tunele. 
Tor jest otwarty przez cały rok, a widoczne z niego piękne 
panoramy Karkonoszy podziwiać mogą osoby w każdym 
wieku - dzieci powyżej 8 lat same, młodsze pod opieką 
rodziców.

Monkey Park - małpi gaj dla dzieci i dorosłych.  
Widać go z miejsca, gdzie zaczyna się letni 
tor saneczkowy. Wyjątkowy park linowy 

w Karkonoszach, którego najdłuższa trasa ma 432 
metry, oferuje kilka poziomów trudności. Znajduje się on 
w lesie, więc doświadczenie z pokonywania przeszkód pod 
koronami drzew jest naprawdę autentyczne.

Naturalny plac zabaw - mieści się w części 
miasta zwanej Bedřichov. Nawet te najmłodsze 
dzieci znajdą tu coś dla siebie. Można korzystać 

z wielu urządzeń do zabawy, takich jak drabinki, zjeżdżalnie, 
drewniany zamek, huśtawki, piaskownica i inne. Starsze 
dzieci docenią piramidę linową maxi.

Adventure park - zapewnia mocne, obfitujące 
w adrenalinę przeżycia. Użytkownicy mogą 
zdecydować się na skok z olbrzymiej huśtawki, 

wypróbować trampolinę bungee, Kangoo Jumps 
(„Kangurze buty”), powspinać się po pajęczej sieci lub 
na ściance wspinaczkowej, a także wypożyczyć terenową 
hulajnogę. Dzieci z entuzjazmem powitają Zamek Linowy.

Aquapark - oferuje przyjemny odpoczynek 
w basenie rekreacyjnym i basenie dla dzieci 
z 3 zjeżdżalniami, w tym jedną z oponami do 

zjeżdżania. Na terenie aquaparku skorzystać też można 
z wanny whirlpool z hydromasażem, sauny lub łaźni 
parowej czy przyjemnego masażu.

Ośrodek narciarski  Skiareál Špindlerův Mlýn , a. s.
www.skiareal.cz 

Pogotowie górskie |  www.hscr.cz  
KRNAP | www.krnap.cz
GPS | 50°43´31,67´´N, 15°36´23,93´´E

Ośrodek informacji turystycznych 
(budynek Urzędu Miasta):
Svatopetrská 173, 543 51 Špindlerův Mlýn
tel. +420 499 523 656, +420 499 523 818
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz
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Jest to najbardziej znany i najczęściej odwiedzany ośrodek w Karkonoszach. 
Wyjątkowe warunki klimatyczne, wysokość 710 — 1230 metrów nad poziomem 
morza oraz dogodna lokalizacja w centrum najwyższych czeskich gór to atuty 
przez cały rok umożliwiające zaspokojenie potrzeb turystów spragnionych 
sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku, ale również odprężenia, relaksu i 
odpowiedniego zaplecza do spędzenia rodzinnego urlopu.

atrakcji

MOŻLIWOŚCI

CIEKAWE MIEJSCACELE TURYSTYCZNE

Karkonoskie 
ośrodki


