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 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 

Turistická informační centra

Na tohle jsme se těšili celý týden.
Konečně si protáhneme celé tělo.

Úrazové pojištění UNIQA

• 52 stran každý měsíc 
• jedno číslo 38 Kč 

• roční předplatné 396 Kč 
• redakce Krkonoše, 

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí 
• telefon 499 456 333 

• e-mail krkonose@krnap.cz
• internet http:\\krkonose.krnap.cz

časopis o přírodě a lidech
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                                                           Dolní Dvůr  …u nás Vás baví svět

www.dolnidvur.cz

Malebná horská obec s rodinnou atmosférou, ležící  v srdci Krkonoš.  
V letní sezóně vhodný výchozí bod pro pěší i cyklistické túry.
V zimní sezóně poskytují dva skiareály komlexní služby – upravované, 
technicky zasněžované sjezdovky, večerní lyžování, lyžařská škola, půjčovna lyží 
a snowboardů. 
Široká nabídka ubytovacích služeb.
V Dolním Dvoře můžete prožít 5 ročních období! Zvonkohra na kostele sv. Josefa 
hraje totiž každou roční dobu jiné melodie a o Vánocích pak sérii koled. 

• půjčovna lodí a sport. potřeb
• lanové centrum
• koupání v řece
• občerstvení
• levné ubytování

sportovně-rekreační areál

QR kód
moderní komunikace

QR kód, moderní no-
sič informací, po jehož 
naskenování mobilním 
telefonem uživatel zís-
ká více informací o in-
zerované nabídce, a to 
až  4.300 znaků textu. 

QR kódy zpravidla obsahují internetovou 
adresu nebo kontaktní informace.

Vyzkoušejte.

... ideální turistický cíl

ATRAKTIVNÍ TURISTICKÉ TRASY
hornická stezka Berghaus a Vápenická stezka,

turistické trasy Sv. Barbory a okolo Lomu

MUZEUM PODZEMÍ KRKONOŠ
otevřeno Středa - Sobota 13:00 - 16:30 h

AUTOCAMP ČISTÁ V KRKONOŠÍCH
areál s turistickým zázemím a koupáním

V ČERNÉM DOLE POŘÁDÁME PO CELÝ ROK
ŘADU TRADIČNÍCH, KULTURNÍCH AKCÍ
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Horská idyla, klid a odpočinek – 
to jsou dny prožité na Benecku

Kudy z nudy = 
CZECH TOURISM

Elektronický katalog na 
www.kudyznudy.cz 

představuje jednoduchý nástroj, 
jak se seznámit s nabídkou aktivit 

v regionech ČR.
Třídění informací odpovídá rozdělení 

na věkové skupiny 
a podle zájmů. 

Nedílnou součástí je průběžně 
aktualizovaný kalendář akcí.

Když vás ráno pošimrají po obličeji paprsky 
vycházejícího slunce a vy vykouknete 
z okénka, spatříte přívětivě zvlněnou zelenou 
horskou krajinu. Vaše nálada je radostná 
a pocity nedočkavé. Těšíte se, jak vyrazíte 
se svými blízkými nebo přáteli do přírody 
nejvyšších českých hor. 
Benecko je poklidné horské středisko 
Krkonoš, ideální pro rodiny s dětmi, pro 
turisty, cyklisty i seniory. 
A tak je to jenom na vás, zda-li vyrazíte pěšky 
na horskou túru, šlápnete do pedálů svých 
kol, anebo využijete cyklobus k širšímu 
poznání i sousedních lokalit. Má zastávku 
právě v centru obce naproti Informačnímu 

centru Flora. 
Nové turistické okruhy vás provedou 
nejenom celou obcí, ale navštívíte i okolní 
zajímavosti, např. rozhlednu Žalý či Hucul 
farmu. Ubytovací zařízení nabízejí bazény, 
dětská hřiště, místa pro grilování, tenisové 
kurty a hlavně klid, čerstvý zdravý vzduch  
a daleké rozhledy.
Benecko, ležící v samém srdci  Krkonoš 

v nadmořské výšce 610 až 970 metrů, má 
roční vysoký počet slunečních dní. A pokud 
vám takové dny opravdu vyjdou, přívětivé 
a klidné prostředí vám dopřeje užívat 
slunce dosyta téměř po celý den. Poloha 
střediska navíc umožňuje krásné výhledy 
na dominantní hřebeny hor. Můžete si tak 
prohlédnout Krkonoše z Krkonoš, z Benecka. 

www.detoa.cz  | www.muzeumvyrobyhracek.cz

Tip na výlet: Patříte také k těm, kterým 
k srdci přirostl malý černý sympatický Kr-
teček s neutuchající energií a zájmem 
o všemožné? Pokud ano, můžete navští-
vit továrnu na výrobu dřevěných korálků 
a hraček, nejstarší v ČR, pověstnou vyni-
kající kvalitou a designem výrobků po 
celé Evropě. A právě tam Krteček 
a jeho další dřevění kamarádi, ale 
i stavebnice, společen-
ské hry, magnetická 
divadla a puzzle, dět-
ská bižuterie, mač-
kací figurky, mon-
tážní hračky, dárkové 
předměty, aj., přichází na 
svět. Vy máte díky průvod-
ci příležitost nahlédnout pod 
pokličku způsobu tradiční vý-

roby od prvního zpracování dřívka po ko-
nečné kompletování celého výrobku. V tvůr-
čí dílně spolu s dětmi můžete vyzkoušet svůj 
um při sestavování vlastních hraček.

Jak se tam dostanete? Když se vydáte 
z Krkonoš směrem na Jizerské hory, ne-
celou hodinku jízdy autem směrem na Ko-
řenov, Desnou a Tanvald dojedete do Ji-

řetína pod Bukovou (rodiště světozná-
mého podnikatele a vynálezce Daniela 
Swarovskeho) nedaleko Jablonce nad 

Nisou. Ve šlépějích Johanna Scho-
wanka, který tu v roce 1908 po-

ložil základy výrobě dřevěných 
hraček a soustružených perlí, 

které se vyvážely do celé-
ho světa, nyní v obdob-

ném kalibru pokra-
čuje Detoa Albrechti-
ce s.r.o.. Sídlo firmy, 

v níž pracují šikovní 
a zruční tvůrci, jež svým 

dílem, které pohladí, mile 
obohacují dětský svět, leží 

obklopeno turistickými zajímavostmi. 

Další cíle výletu: Patří sem např. technic-
ká památka z roku 1916, tzv. „Protržená 
přehrada“ v Desné, architektonicky elegant-
ní rozhledna na Špičáku (830 m n.n.), kte-
rou postavil autor areálu firmy Detoa, ane-
bo jiřetínský kostel se hřbitovem a rodin-
nou hrobkou Johanna Schowanka, rodného 
otce řemesla, které je díky pokračovatelům 
úspěšné dodnes. Tyto a další cíle jednoden-
ního výletu z Krkonoš obohatí vaši návštěvu 
„Krtečkovy porodnice“. 

Kde se rodí 
Krteček?

www.benecko.info

vstřícný a profesionální personál
komfortní ubytování 
a výborná gastronomie
moderní sport a wellness centrum
pořádání malých i velkých, 
soukromých i firemních akcí
široké možnosti vyžití
v každém ročním období

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT ...







 Vítkovice v Krkonoších
Vítkovice jsou nejen zimním turis-
tickým střediskem, které nabízí po-
hodové lyžování ve 3 lyžařských are-
álech a desítky kilometrů běžeckých tratí, ale na 
své si tu od jara do podzima přijdou i milovníci 
pěší horské turistiky a cykloturistiky.

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

Krkonošská sezona
 prostor pro prezentaci i vašich aktivit

www.krkonose.eu



VYSVĚTLIVKY
Silnice I. – III. třídy; zářez

Ostatní silnice; zákaz vjezdu

Zpevněná cesta; most; lávka

Polní a lesní cesta; pěšina

Železnice; stanice; zastávka

Lanovka kabinová

Lanovka sedačková

Lanovka 3 a více sedačková

Lanovka 3 a více sedačková; 
přeprava kol

Kostel; kaple

Parkoviště; čerpadlo pohonných 
hmot

Informační středisko; parkoviště

Vysílač; rozhledna;jeskyně

Národní přírodní rezervace

Národní přírosní památka

Vodstvo

Rybník; bažina

Přehradní hráz

Les, zahrada; výškový bod

Státní hranice; bývalý přechod

Zámek; hrad; zřícenina

Cyklotrasy

Erlebachova 
bouda

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

www.arrakis-zacler.com

Lyžařský areál v Prkenném Dole leží na nejvýchod-
nějším okraji Krkonoš u města Žacléř. Disponu-
je na více než 5 kilometrech prostornými sjez-
dovkami všech typů obtížnosti. Leží v nadmoř-
ské výšce 570–830 metrů, má čtyři vleky, pře-

pravní kapacitu 3000 os./hod., 5 km sjezdových 
tratí, 28,8 km upravovaných běžeckých tratí. Dět-

ské výukové hřiště je umístněno nedaleko. V místě je 
bezplatné parkoviště. 
Krásná nedotčená příroda nabízí svá kouzla i vyznavačům běžeckého 
lyžování. Hlavním terénem je hřeben Rýchor s napojením na Krkonoš-
skou magistrálu u Rýchorské boudy.

B & K Tour, s. r. o., Hradec Králové

www.bktour.cz

Cestovní kancelář B&K Tour slaví 22. narozeni-
ny. Během let dospěla ve schopnou, spolehlivou 
a na trhu oblíbenou firmu, jejíž cílem je spokoje-
ný a plně odpočatý klient, který si vždy s rados-
tí prohlédne fotografie z dovolené. Úsilí o ma-
ximálně pečlivé a korektní vztahy se zákazníky 

a obchodními partnery přináší své výsledky. Ces-
tovní kancelář B & K Tour zajišťuje dovolené v ČR

i u moře. Nabízí chaty a chalupy v ČR i na Slovensku. Ubytování v Chor-
vatsku a v apartmánech v Itálii s vlastní dopravou i autobusem.

DIKRAM s. r. o., Skipark Mladé Buky

www.skipark-mladebuky.cz

Skipark Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, 
6 km od Trutnova v nadmořské výšce 550–670 
metrů. Disponuje jednou lanovkou a osmi vleky 
s přepravní kapacitou 7700 os./hod. a sjezdovými 
tratěmi v délce 5,1 km. Běžecké tratě zde upravu-

jí v délce 5 km. Areál je dobře dostupný od hlavní 
silnice z Trutnova do Pece pod Sněžkou. Jeho sou-

částí je Kidpark s pojezdovým chodníkem pro děti, 
snowpark s osmi překážkami a třemi skoky má svůj vlastní vlek, oblí-
bené je večerní lyžování. Bobová dráha je provozována celoročně. Par-
kování pro 550 aut i pro autobusy je umístěno přímo pod sjezdovkami.

Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn

www.erlebachovabouda.cz

je tříhvězdičkový hotel nad Špindlerovým Mlýnem. 
K hotelu patří komplex ubytovacích zařízení: Vila 
Tereza, Depandance David, Depandance Martin 
a Josefova bouda. Všechny leží v těsném sou-
sedství. Nabízí 200 lůžek ve 2, 3 nebo 4 lůžko-
vých pokojích a apartmánech v několika ceno-

vých úrovních. Komplex je přístupný autem i pra-
videlnou autobusovou linkou. Pro hosty je k dispozici 

parkoviště. Díky nadmořské výšce 1150 metrů nejsou problémy s ne-
dostatkem sněhové pokrývky. V letním období zdejší horská příroda 
představuje nádherné scenérie.Vybírat je možné z mnoha turistických 
tras po Krkonošském národním parku.

Hotel Arnika, Rudník

www.arnika-rudnik.cz

Hotel nabízí příjemný a pohodový pobyt v klidném pro-
středí. Relax a wellness pobyty, rodinná dovole-

ná, sezonní balíčky, rodinné oslavy, svatby, pro-
moce, společenská setkání, firemní akce, semi-
náře, prezentace. V bezprostředním okolí hote-
lu jsou terény pro pěší turistiku i cykloturistiku. 
Využít lze Krkonošských cyklobusů, které vás do-

praví do vzdálenějších míst. V blízkém okolí jsou 
dvě golfová hřiště, v blízkosti hotelu lze zajistit jízdu 

na koních, tenis, lov, paragliding, vyhlídkové lety a profesionálně orga-
nizovaný outdoorový program. Darujte zážitek - darujte pobyt v našem 
hotelu obohacený dalším programem!

Informační centrum a cestovní agentura 
Janské Lázně

www.janskelazne.cz

Po celý rok zprostředkovává ubytování v hotelech, 
pensionech, apartmánech, chatách a chalupách 
z výběru zhruba 100 rekreačních objektů v zají-
mavých turistických lokalitách Janských Lázních, 
Svobody nad Úpou, Horním Maršově, Mladých 
Bukách a Černém Dole. Organizuje lyžařské kur-

sy, školy v přírodě, firemní akce a školení. Provozu-
je půjčovnu, lyžařskou školu, směnárenskou činnost, 

předprodej místenek společnosti Osnado spol. s r. o., kursové sázení 
a prodej losů, provizní prodej tuzemských cestovních kanceláří i last 
minute v Janských Lázních.

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

www.ingtours.cz

Firma INGTOURS cestovní kancelář spol. s r. o. pů-
sobí na českém trhu cestovního ruchu od roku 
1990. Ubytovací služby zajišťuje pro ČR a Sloven-
sko se speciálním zaměřením na region Krko-
noš. Poskytuje ubytovací, stravovací a doplňko-
vé služby pro jednotlivce i kolektivy. Zajišťuje po-

byty se sportovní, kulturní i poznávací tématikou. 
Realizuje prodej jízdenek a letenek, směnárenskou 

a průvodcovskou činnost. Firma INGTOURS vlastní firemní hotelo-
vou síť INGTOURS HOTELS v Krkonoších. Provozuje hotel START ve 
Špindlerově Mlýně, Wellness hotel SVORNOST v Harrachově a IT cen-
trum apartmány ve Vrchlabí.

KAD spol. s r. o., Vrchlabí

www.kad.cz

Společnost Krkonošská automobilová doprava Vrch-
labí byla založena v roce 1993. Provozuje dvě auto-
busová nádraží (ve Špindlerově Mlýně a Vrchlabí), 
jezdí 27 autobusy a sedmi nákladní vozovými jed-
notkami. Zázemí tvoří dílny, čerpací stanice a od-
stavná parkoviště v areálu společnosti ve Vrchlabí. 

V pravidelné autobusové dopravě zajišťuje obsluž-
nost Vrchlabí, Špindlerova Mlýna a okolí. Dálkové lin-

ky pak ze Špindlerova Mlýna a Vrchlabí do Prahy. Je zapojena do pro-
jektu Krkonošské cyklobusy. Dlouhodobě spolupracuje s cestovní kan-
celáří BUS TOURIST s. r. o. Hradec Králové na programu poznávacích 
zájezdů po celé Evropě.

KSK BONO s. r. o., Hotel Bára Benecko

www.hotelbara.cz

Relax hotel Bára*** Benecko se nachází v klidném 
prostředí, u cyklotras a běžeckých tras, pět mi-
nut od centra obce, na jižním svahu hory Žalý. 
Je vybaven pro romantické pobyty. V hotelu se 
však nenudí ani děti s rodiči. Chcete-li strávit 
dovolenou uprostřed krásné přírody a přitom si 

užívat spoustu zábavy s dětmi, neváhejte navštívit 
právě tento hotel. Restaurace je propojena s dětským 

koutkem, vybaveným prolézačkou, kuchyňkou, lezeckou stěnou, sklu-
zavkou, výtvarným koutkem a knihovnou. Parkování je přímo u hotelu. 
Letos jsou připraveny Pohádkové prázdniny a wellness pobyty. Darujte 
dárkové poukazy svým blízkým!

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov

www.udoli-bratrouchov.cz

Resort je „schovaný“ v půvabném horském pro-
středí západních Krkonoš v obci Bratrouchov ne-
daleko Rokytnice nad Jizerou. Kvalitní úroveň lá-
zeňství s možností indoor a outdoor aktivit v pa-
nenském prostředí, výborné ubytování a gastro-

nomie, jsou důvody, proč klienti odcházejí domů 
zregenerovaní a cítí se o pár let mladší. Nechte se 

hýčkat na masážním stole nebo v moderním Balneo 
centru. S dětmi nebo bez nich, přijďte do Údolí Bratrouchov strávit po-
hodový pobyt a zapomenout na stereotypy všedního života a každo-
denní stres. Dobijte si baterky. Resort je vybaven i na větší skupiny, fi-
remní akce a sportovní kluby. Přijeďte si zasportovat, zbavit se napětí, 
odpočinout a přijít na jiné myšlenky. V Resortu najdete 2 hotely s kapa-
citou 186 lůžek a dalších 17 apartmánů.

Hermano, a. s., Bratrouchov

www.hotel-unas.cz 

Hotel U Nás se stal součástí Lázeňského resor-
tu Údolí Bratrouchov, který je schovaný v pů-
vabném horském prostředí západních Krkonoš 
v obci Bratrouchov nedaleko Rokytnice nad Jize-
rou. Nabízí ubytování v 18 pokojích s kapacitou 
53 lůžek – 6 dvoulůžkových pokojů, 7 třílůžko-

vých pokojů a 5 čtyřlůžkových pokojů (2 dvoulož-
nicové a 1 apartmán). Ve všech pokojích je k dispo-

zici roz- kládací sedací souprava, jako plnohodnotné spaní pro další 
osoby. Obklopí vás příjemná rodinná atmosféra, která vás bude prová-
zet celým pobytem. Přispívá k tomu stylová restaurace, zimní zahrada 
a přátelský a vstřícný přístup personálu, který tu je pro vás.

MAJA Sport, Špindlerův Mlýn

www.majasport.cz

Agentura byla založena v roce 1991. Lyžařská ško-
la, půjčovna, vlek,... pro ty, kteří se rozhodnou 
využít výuku v lyžařské škole nebo půjčovnu 
a přes internet se rezervují nejméně 3 dny pře-
dem, je určena 10% sleva. Jakmile zmizí ze sjez-
dovek sníh, je čas osedlat horská kola. Na delší 

výlety nebo třeba na nákupy určitě využijete dvou-
místné skútry. Helmu dostanete v ceně, plnou benzí-

novou nádrž gratis a pak už můžete jen vychutnávat jízdu na čerstvém 
horském vzduchu. Těšíme se na setkání s vámi ve Špindlerově Mlýně, 
ať už v zimě na zasněžených svazích nebo v letních měsících na kolech 
či motorkách.

MEGA PLUS s. r. o., Janské Lázně

www.megaplus.cz

SkiResort ČERNÁ HORA je lyžařským regionem 
s platností společné jízdenky, vzniklý spojením 
lyžařských areálů v Janských Lázních, Černém 
Dole a Svobodě nad Úpou. Nabízí lyžařské te-
rény s celkovou délkou sjezdovek 20 km, 4 la-
novými dráhami a 22 lyžařskými vleky. Pozor-

nost je věnována úpravě běžeckých tratí v délce 
cca 70 km. Areál v Janských Lázních disponuje jedi-

nou 8-mi místnou kabinovou lanovkou v ČR, sjezdovými tratěmi všech 
druhů obtížnosti, patřící k nejdelším v Čechách. Sáňkaři mohou využít 
jedinečné 3,5 km dlouhé Černohorské sáňkařské cesty. Areál v Černém 
Dole se vyznačuje širokými sjezdovkami, moderně vybaveným KIDpar-
kem. Areál ve Svobodě n. Úpou je rodinného typu.

OREA HOTELS 
největší český hotelový řetězec s více než 20 hotely v těch nejatrak-
tivnějších lokalitách ČR.

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

www.orea.cz/horal

OREA Hotel Horal**** se nachází na úpatí Ko-
zích hřbetů v části Špindlerova Mlýna zvané Sva-
tý Petr. Leží v nadmořské výšce 900 m. Je vzdá-
len cca 1,5 km od centra. Lyžařský (sportovní) 
areál Sv. Petr je dostupný do 15 min pěšky, po-
případě lze využít místní autobusovou dopravu 

(v zimě ski-bus), která jezdí přímo od hotelu. Po-
loha hotelu je ideálním výchozím místem pro pěší tu-

ristiku i zimní běžecké trasy. Hotel je vhodný pro relaxační a sportovní 
pobyty, pro rodiny s dětmi i pro konferenční, kongresovou turistiku a fi-
remní akce. Disponuje kapacitou 340 lůžek ve 164 pokojích. Příjemně 
relaxovat je možné v nově vybudovaném Relax centru (bazén, sauna, 
whirlpool, parní lázeň, floating...).

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

www.orea.cz/sklar

OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov se nachází 
v klidné poloze na kraji lesa v nadmořské výšce 

700 m, přesto je z centra lyžařského střediska 
vzdálen pouze 5 minut chůze. Nově zrekonstru-
ovaný čtyřhvězdičkový hotel nabízí: nejluxus-
nější ubytování v Harrachově, výjimečné gast-

ronomické zážitky, rozmanité relax a care poby-
ty, pestré wellness programy a bohaté sportovní 

vyžití. Zapomenete na starosti všedního dne, pochut-
náte si na výtečném jídle a pití, necháte se hýčkat v Relax & Care cen-
tru a uděláte něco pro své zdraví při některé ze široké nabídky spor-
tovních aktivit. Přízvisko „vital hotel“ reprezentuje filozofii zdravého 
životního stylu a vyvážené stravy dle nejmodernějších trendů ve well-
ness a gastronomii.

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

www.liscifarma.cz

Liščí Farma je jedinečný rekreační areál s velkou na-
bídkou služeb, sportu a zábavy nejen pro rodiny 
s dětmi. Po celou dobu pobytu o vás bude posta-
ráno s největší péčí. Ubytují vás v hotelu, chat-
kách, kempu, ve stanu. Pro milovníky dobro-
družství je připraveno nocování v teepee s vnitř-

ním ohništěm. Přijeďte strávit bezstarostnou do-
volenou do Krkonoš. Rodinná dovolená musí přiná-

šet radost a pohodu. Holiday Park Liščí Farma je ideálním výběrem. Na-
bídka areálu zaručuje zábavu pro děti i rodiče. Prostředí je vhodné pro 
uspořádání firemních akcí, skupinového pohybu v přírodě či setkání při 
jakékoliv speciální příležitosti. Vše pro vás připravíme „na klíč“ přesně 
podle vašich přání a požadavků.

Penzion Blesk, Malá Úpa

www.penzionblesk.cz

Penzion Blesk se nachází v centru lyžování - mezi 
areálem Pomezky a U kostela. Jedinečná polo-

ha a krásná příroda Malé Úpy, ležící v klidovém 
pásmu KRNAP, ve výšce 1050 m n. m., vybízí 
k mnoha pěším túrám a výletům, v zimě k jízdě 
na běžkách, výletům na skialpech či sněžnicích, 

sáňkování a jiným zimním radovánkám. Chcete 
si užít pohodovou dovolenou a na čistém horském 

vzduchu si opravdu odpočinout? Pak jste na pravém 
místě. Mámy, tátové, děti, babičky i dědové jsou u nás jako doma. Ro-
diny s dětmi se mohou těšit na nově zrekonstruovanou hernu, venkovní 
hřiště, nebo maloúpskou Pohádkovou stezku s krkonošskými pohád-
kami. Cyklisté, turisté a pocestní jsou u nás vítáni.

Představujeme partnery Svazku a zároveň 
přispěvatele do Fondu cestovního ruchu
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R.O.D. Stav, a. s. – Ski areál Malá Úpa

www.skimu.cz

Středisko Pomezky disponuje vlekem a sjezdovkou 
rozdělenou na horní část, s náročností 
odpovídající červené barvě, a spodní část, modré 
barvě. Část střediska se nachází v 1000 m n. 
m., a tím se řadí k vysokohorským střediskům. 
V blízkosti je dětský SKiMU park s nejrůznějšími 

pomůckami pro výuku lyžování. Najdete zde také 
mnoho km upravovaných běžeckých tratí. Přímo na 

sjezdovce byl otevřen SKiMU House - restaurace & Aprés-ski. Z velké 
části prosklená budova dovoluje přímý výhled na celou sjezdovku. 
Vnitřní i venkovní prostor pojme až 110 zákazníků. Pod sjezdovkou 
se nachází ubytovací a sportovní centrum Skimu Sport Centrum, další 
výhody pro ubytované v Malé Úpě přináší balíček služeb Skimu Pack. 
Středisko U Kostela zahrnuje pět sjezdovek se čtyřmi vleky.

Rautis, a. s., Poniklá

www.rautis.cz

Firma Rautis v Poniklé navázala na více než stoletou 
tradici. Vyrábí perličkové ozdoby při zachování 
většiny původních pracovních postupů 
a předloh. Skleněná trubička se nahřála 
nad kahanem, ústy se do ní fouknul vzduch 
a tím vznikla perlička tzv. „klauče“. Po vynálezu 

foukacího strojku s formou bylo možné zpočátku 
vyfouknout 2–8 perliček naráz, s vylepšováním hořáků 

se forma prodlužovala na 36 perliček. Ty se musí nastříbřit, obarvit, 
případně namalovat, rozřezat na jednotlivé perle. Současná výroba se od 
té původní příliš neliší. Foukání je stejně jako dřív závislé spíše na zručnosti 
a zkušenostech foukače, než na dokonalé technologii. Rautis v Poniklé 
má v současnosti přibližně 1 000 různých forem pro foukání perlí a přes 
20 000 vzorů. Exkurze probíhají každý den, včetně víkendů.

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

www.hotelhorizont.cz

Hotel Horizont**** se nachází v centru střediska 
Pec pod Sněžkou (756 m n. m.), na úpatí Sněž-
ky (1602 m n. m.). Vedle ubytování v moderně 
vybavených pokojích nabízí doprovodné služby, 
skvělou gastronomii, hlídané parkoviště a širo-
ké možnosti kulturního, sportovního i relaxační-

ho vyžití. Disponuje 132 dvoulůžkovými pokoji 
 s přistýlkou, třemi hotelovými apartmá, 14 rodinnými 
apartmány v depandanci REGATA*** cca 500 m od hotelu. Kapacita je 
dostatečná i pro firemní akce, konference a semináře. Pokud se stane-
te stálým hostem můžete využívat výhod věrnostního programu. Věr-
nostní karta načítá finanční bonus, který uplatníte jako slevu pro služby 
v hotelu při dalším pobytu.

Infocentrum Flora, Benecko 

www.benecko.com

Moderní informační středisko, které se v roce 2002 
umístilo v průzkumu MF Dnes na druhém místě 
v celorepublikovém měřítku a v roce 2004 bylo 
vyhlášeno jako třetí nejlepší IC v ČR, zpro-
středkovává po celý rok ubytování na Benecku 
a v okolí. Poskytuje informace o Krkonoších 

a okolí, Krkonošském národním parku, o horských 
túrách, autobusových a vlakových spojích. Nabízí vel-

ký výběr průvodců, atlasů, turistických map, suvenýrů, veřejný internet, 
kopírování, faxování. Je členem Sdružení cestovního ruchu na Benecku 
a poskytuje všem ubytovaným Kartu hosta  -  v letošním roce až 21 % 
slevu na rodinnou jízdenku ve Skiareálu Benecku a další slevy.

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
na Benecku a okolí

www.benecko.info

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku 
a okolí, o. s., vzniklo v roce 2007. Sdružuje 
ubytovatele, majitele lyžařských vleků a dalších 
služeb, kteří se podílí na rozvoji turismu na 
Benecku. Organizuje propagační akce přímo 
ve Skiareálu i mimo něj. Na svých webových 

stránkách informuje o provozu lyžařských vleků, 
dalších zajímavostech a aktualitách, o ubytování. 

Pro hosty ubytované u členů sdružení zajišťuje Kartu hosta – slevové 
kupony ve Skiareálu, lyžařských půjčovnách a školách, zdarma 
připojení na internet.

Friesovy boudy, Strážné

www.friesovyboudy.cz

Horský hotel se nachází v nadmořské výšce
1217 m ve střední části Krkonoš, na jihozápad-
ním svahu Světlého vrchu nedaleko rozcestí na 
Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Luční bou-
du. Areál leží mimo turistická centra a polohou 
poskytuje ideální podmínky pro klidnou aktivní 

letní či zimní dovolenou pro rodiny s dětmi v blíz-
kosti populárních turistických tras ve dvoulůžkových 

pokojích a apartmánech. S přírodou krkonošských hor se snoubí tradi-
ce předků a um řemeslníků. Výrobky z Krkonoš si zaslouží ocenění, ne-
boť mají dobrý základ a jsou ověřeny tradicí. Horský hotel Friesovy bou-
dy je distributorem těchto originálních krkonošských produktů.

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
v Rokytnici nad Jizerou

www.rokytnice.com/sdruzeni

Sdružuje fyzické a právnické osoby, které poskytují 
služby v oblasti cestovního ruchu či mají zájem 
podporovat a koordinovat rozvoj turismu 
v Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí. Vzniklo 
se snahou vytvořit samostatnou organizaci, 
která jasnými pravidly zastřeší spolupráci mezi 

městem a podnikatelskými subjekty, stanoví 
pravidla pro sdružování finančních prostředků. 

Zároveň poskytne a umožní spolurozhodování o jejich použití. 
Návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou ubytovaným u členů Sdružení je 
na dobu pobytu poskytována karta Benefit programu Rokytnice PLUS, 
se kterou návštěvník získá řadu výhod.

Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch

www.skiareal-vrchlabi.cz

Skiareál Kněžický vrch se nachází pouhých 
400 metrů od historického centra Vrchlabí (na 
městském obchvatu Praha – Špindlerův Mlýn). 
Lanovka Doppelmayr dopraví lyžaře na Kněžický 
vrch (550–710 m n. m.), s krásným výhledem 
na Vrchlabí a okolní panorama Krkonoš. Zajišťuje 

pohodlný přístup na běžecké tratě Benecka a Hor-
ních Míseček s délkou až 50 km. Pro lyžařskou veřej-

nost jsou k dispozici 3 vleky a 1 lanová dráha s celkovou přepravní ka-
pacitou 4600 os./hod. Sjezdovky jsou uměle zasněžované a terény ide-
ální pro začátečníky a rodiny s dětmi.

Ski Pec, a. s., Pec pod Sněžkou

www.skipec.com

Moderní čtyřsedačková lanovka, 10 vleků s pře-
pravní kapacitou 9 620 osob/hod., 11 km upra-
vených sjezdovek, z toho 6,8 km s umělým za-
sněžováním, nejdelší osvětlený svah pro večer-
ní lyžování, členitý freestyle park, upravené bě-

žecké tratě Krkonošské magistrály i místní okru-
hy. Nezapomněli jsme ani na hlídání dětí, babysit-

ting je přímo v hlavní budově na Javoru. Lyžařský are-
ál je vzdálen 2 hodiny od hlavního města Praha a je snadno dostupný 
autem, hromadnou dopravou či skibusem zdarma. Ubytovaní návštěv-
níci Pece pod Sněžkou mají možnost čerpat slevy a výhody díky Kar-
tě hosta.

Skiareál Špindlerův Mlýn, a. s.

www.skiareal.cz

Skiareál Šp. Mlýn s areály Sv. Petr, Labská, Med-
vědín, Hromovka má vynikající podmínky jak pro 
sjezdové, tak běžecké lyžování i snowboarding. 
Leží v nadmořské výšce 715–1310 metrů, dis-
ponuje 5 lanovkami a 11 vleky, s přepravní ka-
pacitou 20 000 os./hod.. Upravuje 25 km sjez-

dových tratí a 80 km běžeckých stop. Jeho další 
běžecké středisko Horní Mísečky je položené v klid-

né oblasti a nabízí závodní i standardní běžecké tratě. Patří k nejlepším 
v ČR, leží v nadmořské výšce 1 000 m. Ve Špindlerově Mlýně je v zimě 
parkování zajištěno zadarmo. V létě je areál ve Svatém Petru vybaven 
pro letní sportovní vyžití, které zprostředkují pracovníci agentur. Pro 
mountainbikové nadšence je otevřen MTB areál.

Skiservis Ploc s. r. o., Harrachov

www.skiploc.cz

Agentura zajišťující širokou nabídku služeb jak 
pro zimní, tak i letní sportovní aktivity. Lyžařská 
škola, půjčovna a prodej sportovních potřeb, 
servis, průvodcovské služby pro pěší horskou 
i vysokohorskou turistiku, nabídky výletů 
s instruktorem, půjčovna kol, vodácké výlety, 

a řada dalších služeb včetně zprostředkování 
ubytování.

Služby Vítkovice, s. r. o.

www.skialdrov.cz

Skiareál Aldrov ve Vítkovicích leží v nadmořské 
výšce 733–765 metrů. Má jednu lanovku 
a 5 vleků, s přepravní kapacitou 6350 os./hod., 
5,3 km sjezdovek a 18 km běžeckých tratí. 
Nabízí výborné podmínky v areálech Aldrov, 
Janova Hora a Vurmovka. Při zakoupení denní 

a vícedenní jízdenky typu Golden Pass je možné 
lyžovat ve všech areálech. Parkování je zdarma. 

Zdarma je i skibus na trase Jilemnice – Vítkovice – Horní Mísečky. 
Dominantou obce je Kotel v nadmořské výšce 1435 m n. m.

Spartak Rokytnice, a. s., Rokytnice nad Jizerou

www.skiareal-rokytnice.cz

Skiregion Rokytnice - sdružení provozovatelů vle-
ků a lanovek (Spartak Rokytnice, a. s., Skiservis 
Udatný, skiareál Pařez, skiareál Modrá Hvězda 
a skiareál Bahýnka) čítá 23 lyžařských vleků, dvě 
čtyřsedačkové lanové dráhy a přes 22 km sjez-
dových tratí všech náročností. V okolí Rokytnice 

nad Jizerou je možné využít 32,5 km upravených 
běžeckých tratí. Největším provozovatelem je Spartak 

Rokytnice, a. s., který vlastní skiareály Horní Domky a Studenov.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

www.skiareal.com

Sportovní areál Harrachov leží v nadmořské 
výšce 650–1020 metrů, má 3 lanovky 
a 6 vleků s přepravní kapacitou 6.050 os./hod. 
8,63 km sjezdových tratí a 110 km běžeckých 
tratí. Společné jízdenky platí i pro areály Amálka 
a Zákoutí. Na vícedenní a bodové jízdenky 

je možné lyžovat v celém Skiregionu – tzn. 
 v Harrachově, Rokytnici nad Jizerou, Pasekách 
nad Jizerou, Rejdicích a Příchovicích. Zaměření střediska je všestranné. 
Nabízí ideální podmínky nejen pro lyžaře - běžce a lyžařskou turistiku 
všech stupňů náročnosti, je známým místem skokanských soutěží 
včetně světových pohárů a mistrovství světa. Skokanské můstky: K8, 
K15, K40, K70, K90, K120, K185.

Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál 

www.skiareal-benecko.cz

Ski areál Benecko leží v nadmořské výšce 610–970 
metrů. Má 1 lanovku a 12 vleků, s přepravní 
kapacitou 8900 os./hod.. 3,5 km sjezdových 
tratí a 43 km upravených běžeckých stop. 
Benecko je klidné lyžařské středisko, ideální pro 
rodiny s dětmi, začínající lyžaře, ale i náročnější 

vyznavače zimních sportů. Nabízí snowtubing, 
večerní lyžování. Můžete využít vyjížďky na saních 

tažených koňmi. Zajímavá poloha střediska (900 m n. m.) nabízí jedny 
z nejkrásnějších výhledů v Krkonoších.

Turistické informační centrum Trutnov 

www.ictrutnov.cz

Informační centrum naleznete na náměstí. 
Poskytuje všestranné informace o zajímavých 
turistických lokalitách, církevních a vojenských 
památkách, o muzeích a galeriích, kulturních 
a sportovních pořadech, zprostředkovává 
prodej vstupenek a propaguje Svazek obcí 

východní Krkonoše, doporučuje ubytování, 
prodává mapy a publikace. 

ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.

www.zoodvurkralove.cz

Navštivte Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové 
nad Labem. Oživte si vzpomínky z dětství, 
kdy jste snili o dobrodružných výletech mezi 
divoká zvířata a sny si částečně plnili, když vás 
rodiče vzali o víkendu do zoo. Tady vás čeká 
tajuplná Afrika, aniž byste museli cestovat přes 

devatero hor a devatero řek. Začněte v sekci Před 
návštěvou, kde se dozvíte vše důležité. Můžete pročíst 

i odkazy, které vás seznámí se zážitkovými programy. Seznamte se 
i s kapitolou jak pomáhat zvířátkům. A pak už vezměte děti nebo 
partnera a vydejte se k nám. Zaručujeme vám okamžiky, na které 
budete rádi vzpomínat.

Představujeme partnery Svazku a zároveň 
přispěvatele do Fondu cestovního ruchu

SPARTAK ROKYTNICE N. J.
kiareal



 Kostel sv. Petra – dominantou města 
 je již od počátku 19. století kostel, jehož zá-
kladní kámen byl položen roku 1802 a poté v roce 
1807 vysvěcen. Bez velkých úprav a v původním kla-
sicistním slohu se zachoval dodnes. Měl nahradit kap-
ličku ve Sv. Petru. Z původní kapličky pochází zvon, 
typický svým vysokým hlasem, což je prý dáno vel-
kým obsahem stříbra.

 Naučná stezka se Slunečními kameny 
 – nachází se na trase nejkratšího z Mlynářo-
vých okruhů. Jedná se o pomník z několika kolmo po-
stavených čedičových kamenů, který nechal vybudo-
vat kolem roku 1918 příslušník vyšší šlechty tehdejší-
ho rakousko-uherského císařství pro svého zemřelé-
ho koně. Legenda uvádí, že tyto kameny vyzařují pozi-
tivní energii. 

 Kaplička sv. Františka z Asissi  
 – se nachází pod Malým Šišákem u nově zre-
konstruované Erlebachovy boudy. V r. 2007 byla vy-
svěcena páterem Jiřím Šlégrem a zvon pochází z díl-
ny Marie Tomáškové-Dytrychové. U příležitosti svátku 
sv. Františka 4. října se sem každoročně konají poutě 
a na Erlebachově boudě probíhá posvícení.

 Sněžka – nejvyšší hora České republiky měří 
 1 602 m n. m. Popis trasy: Špindlerův Mlýn, 
Svatý Petr, Stará Bucharova cesta, Kozí hřbety, vyhlíd-
ka 4,5 km, Luční bouda 6,5 km, Slezká bouda (PL) 
9,5 km, Sněžka 11 km. Pro zjednodušení trasy lze vyu-
žít lanovku a vyrazit na túru z Plání nebo ze Špindlero-
vy boudy, kam vás doveze autobus. 

 Naučná trasa Čertova strouha 
 – hrazenářské dílo z r. 1899. Popis trasy: 
Špindlerův Mlýn, autobus na Špindlerovu boudu, Jo-
sefova bouda, cesta Hollmanka, Čertova strouha, Bou-
da U Bílého Labe 4 km, Dřevařská cesta, Špindlerův 
Mlýn 8,5 km.

 Labská přehrada – unikátní vodní dílo 
 pocházející z r. 1914. Popis trasy: Špindlerův 
Mlýn, Tabulové boudy 1 km, Labská přehrada 2,5 km, 
Krausovy boudy, rozcestí Labská vyhlídka 3,5 km, Bed-
řichov 4,5 km, Špindlerův Mlýn 5,5 km.

 Svatý Petr – nejstarší část Špindlerova 
 Mlýna a údolí s idylickými výhledy. Doly na těž-
bu mědi a stříbra z 16. století jsou dnes již uzavřené. 
Popis trasy: Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 3 km, Dlouhý 
důl, Výrovka 7,5 km.

 Mlynářovy okruhy – tři městské vycház-
 kové okruhy vhodné pro rodinné výlety.  
Popis trasy: Špindlerův Mlýn centrum, délka od 1,1 km 
do 3,1 km.

 Harrachova skála – naleznete ji na modré
 turistické značce při cestě z Horních Míseček 
zpět do Špindlerova Mlýna. Skalní výchoz (1035 m n. 
m.) na úbočí hory Mechovinc (1074 m n. m.), ze které-
ho je úžasný panoramatický výhled do kotliny Špindle-
rova Mlýna i na okolní panoramata. Vyhlídku zřídil 
a skálu po svém příznivci, hraběti Harrachovi, nazval 
Klub českých turistů v roce 1893. 

 Pramen Labe – Labe je jedna z největších 
 evropských řek pramenící v nadmořské výš-
ce 1 386 m. Popis trasy: Špindlerův Mlýn náměstí, 
směr Bedřichov, Horní Mísečky 4 km, Vrbatova bouda 
7,5 km, Labská bouda 10,5 km, pramen Labe 11,5 km. 
Pro zjednodušení trasy lze využít lanovku a vyrazit na 
túru z vrcholu Medvědína. 

 Rybaření – v termínu od dubna do konce 
 listopadu využijte nevšedního zážitku v podo-
bě rybaření – muškaření a přívlač na Labské údolní ná-
drži v chráněném území Krkonošského národního par-
ku ve Špindlerově Mlýně. Lov je povolen pouze s plat-
nou povolenkou k rybaření.

 Snowtubing – divoká jízda na nafukovacích 
 pneumatikách je vyhledávanou zimní aktivitou 
pro dospělé i děti. Menší děti rády navštíví snowtubing  
na Bedřichově, pro ty větší i jejich rodiče jsou tu dvě 
adrenalinové dráhy u hotelu Olympie ve Svatém Petru. 
Velmi atraktivní jsou také noční jízdy.  
 
 Sáňkařská dráha – jízdu na saních dlouhou 
 necelé 4 km, téměř bez jediného kroku pěšky, 
vám umožní sáňkařská dráha. Nechte se vyvést auto-
busem z centra města až na Špindlerovu boudu a pro-
žijete nekonečnou cestu dolů do Špindlerova Mlýna. 
Nezapomenutelným zážitkem jsou noční jízdy za umě-
lého osvětlení.

 Lanová dráha Sv. Petr – lanovku s celo-
 ročním provozem ze Sv. Petra na Pláň využi-
jí nejen zimní nadšenci lyžování a snowboardingu, ale 
i příznivci letní turistiky a hlavně cyklisté vyhledávající 
adrenalinové zážitky. Nachází se zde MTB sjezdové tra-
sy různých obtížností pro náročné i bikery začáteční-
ky. V letní sezoně je k dispozici též půjčovna horských 
a sjezdových kol.

 Lanová dráha Medvědín – v zimním
 období uvítají provoz lanovky hlavně lyžaři, 
běžkaři i příznivci snowboardingu, pro které je Medvě-
dín s Horními Mísečkami doslova rájem. V létě lanovku 
využijí převážně cyklisté či turisté směřující například 
k prameni Labe.   

 Bobová dráha – pro všechny, kteří mají 
 rádi rychlost, ale zároveň nechtějí riskovat. 
Bobová dráha ve Špindlerově Mlýně dosahuje délky 
1,4 km a jezdec si na ní užije 22 zatáček, 5 terénních 
zlomů a 3 tunely. Dráhu s celoročním provozem a krás-
ná okolní panoramata Krkonoš si mohou dopřát zájem-
ci všech věkových kategorií; děti od 8 let samostatně, 
mladší v doprovodu rodičů.

 Monkey Park –  super zážitek pro děti i do-
 spělé. Monkey park je na dohled od nástupu  
zdejší bobové dráhy. Nejdelší lanový park v Krkono-
ších, jehož  nejdelší trasa měří 432 m,  nabízí něko-
lik stupňů obtížnosti. Je umístěn v lese, takže zážitek 
z překonání překážek pod korunami stromů je opravdu 
autentický.

 Dětské hřiště – přírodní dětské hřiště 
 najdete v městské části Bedřichov. Děti od nej-
útlejšího věku si zde zaskotačí a mohou využít celou 
řadu herních prvků jako jsou prolézačky, skluzavky, 
dřevěný hrad, houpačky, pískoviště a další. Starší dětí 
zajisté ocení maxi lanovou pyramidu.   

 Adventure park – silným adrenalinovým 
 zážitkem je návštěva adventure parku. Zájemci 
si zde mohou vyzkoušet skok z obří houpačky, bungee-
trampolínu, klokaní boty, lezení po pavoučí síti či lezec-
ké stěně nebo si vypůjčit terénní koloběžku. Děti s nad-
šením uvítají návštěvu dětského lanového hradu. 

 Aquapark –  Vám nabízí příjemnou relaxaci
 v rekreačním a dětském bazénu se 3 tobogány 
včetně jednoho člunového. V areálu aquaparku může-
te využít vířivé vany, saunu či páru, nebo se nechat pří-
jemně namasírovat.

Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s. | www.skiareal.cz 

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

Turistické informační centrum (budova MěÚ)
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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Špindlerův Mlýn je historicky nejznámějším a nejnavštěvovanějším 
střediskem Krkonoš. Mimořádné klimatické podmínky, nadmořská 
výška města 710 – 1230 metrů nad mořem a příhodná poloha v centru 
nejvyšších českých hor celoročně uspokojí návštěvníky vyhledávající 
sport, turistiku, aktivní odpočinek, ale i relaxaci a příjemné i pohostinné 
zázemí. Špindlerův Mlýn je oblíben i jako cíl rodinných dovolených.

zajímavostí

AKTIVITY

ZAJÍMAVÁ MÍSTATURISTICKÉ CÍLE

Seriál krkonošských 
středisek


