
Krkonoše – svazek měst a obcí 
oblastní destinační společnost 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
IČ: 701 57 898 
svazek@krkonose.eu 
Turismus: www.krkonose.eu 
Rozvoj: www.rozvoj.krkonose.eu 
DMO: www.svazek.krkonose.eu 

 
 

        @Krkonoše.eu                 @krkonoseeu                 @krkonose_eu 

Tisková zpráva 

Vyšla Krkonošská sezona 

 

Na pultech krkonošských informačních center si můžete zdarma vyzvednout nové vydání 

turistických novin Krkonošská sezona. Na dvaceti tiskových stranách je otištěna řada 

zajímavých témat s tipy na výlety i k aktivnímu využití volného času v Krkonoších a podhůří. 

Součástí je velkoplošná mapa s vyznačenými konkrétními cíli.   

 

Členové Rady Svazku Krkonoše doporučují svá oblíbená místa napříč územím.  

V celé své šíři je popularizována nově aktualizovaná razítkovací hra Pohádkové Krkonoše 

včetně razítkovacích míst.  

Čtenářsky lákavé je spojení vlastních kroků s působením osobností (např. malířů, spisovatelů, 

hudebníků, šlechticů, sportovců, učitelů, aj. krkonošských rodáků a rodaček), kteří tu žili před 

desítkami či stovkami let a „zapsali se“ do českých, resp. světových dějin.  

Další dvoustrana nabízí výlety k šikovným lidem, do dílem s tradiční řemeslnou výrobou. 

Umožní vám nahlédnout pod ruce mistrů oboru, ale také si můžete s nimi svoji zručnost 

vyzkoušet.  

Drsné a zároveň romantické zimní prostředí nejvyšších českých hor řadu let inspiruje filmaře. 

A tak vznikala filmová díla, při nichž se sportovci vydávají do bílé stopy, hrdinové zdolávají 

majestátní horstvo, kochají se panoramatickými výhledy či magickou krásou zasněžené 

krkonošské krajiny, anebo se baví na snowboardech či v místních barech. Každopádně hrdinové 

prožívají šťastné i méně radostné osudové okamžiky a vy se dozvíte, kde byla díla filmována. 

Krkonošská sezona seznamuje s projektem Neznámé Krkonoše, dočtete se o památných 

stromech, krkonošských vodopádech, o pěších lávkách a útulnách, zpracovaných studenty 

architektury a umístěných v terénu Krkonošského národního parku.  

Užitečné jsou informace o Krkonošských cyklobusech či místech, kde a jak kempovat.  

Do série tematických dvoustran patří náhledy do života divadelních spolků, ale i ochutnávky 

krkonošské gastronomie a pozvánky na dobroty.  

Nechybí čtenářská soutěž o hodnotné ceny. Máte-li zájem se zúčastnit, můžete vyhrát voucher 

pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí v Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, rodinnou vstupenku 

na Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních, plecháček, batůžek a designovou 

láhev nebo snad skleněný náhrdelník. Stačí správně odpovědět na otázky a odpověď odeslat 

certifikované destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí. 

Těšíme se na vaše odpovědi na: info@krkonose.eu  
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