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Tisková zpráva 

Léto s Pojizerským Pacifikem 

Pro oživení železnice i údolí a posílení turistické atraktivity, připravila destinační společnost Krkonoše 

– svazek měst a obcí pro letošní letní víkendy zajímavý program. Každou sobotu od 10. 7. do 28. 8. 

2021 zve na výlety z martinického nádraží Pojizerským Pacifikem s kulturním programem.  

 

Program: 10. 7. a 7. 8. - Divadelní představení pro děti Polívková pohádka na perónu martinického 

nádraží od 10:00 hod., potom odjezd vlakem v 11:04 se Spolkem paní, dam a dívek do Jablonce nad 

Jizerou, kde proběhne přehlídka oděvů, případně je možno si zahrát šachy nebo zaskákat panáka. Odjezd 

zpět ve 12:15 nebo ve 14:15 hod. 

17. 7. a 14. 8. - Odjezd vlakem v 11:04 hod. do Poniklé, pěšky asi 2,7 km ke kostelu do firmy RAUTIS 

– po předložení jízdenky můžete absolvovat exkurzi do výroby a výrobu vánoční hvězdičky zdarma. 

V 16:30 hod. odjezd vlakem zpět do Martinic v Krkonoších. 

 

24. 7. a 21. 8. - Odjezd vlakem do Jablonce nad Jizerou v 11:04 hod., pěšky do Vysokého nad Jizerou, 

kde zhlédnete loutkové pohádkové představení ve vysockém divadle, možná i s panem Krakonošem. 

Zpět do Jablonce nad Jizerou opět pěšky, odjezd zpět do Martinic v Krkonoších vlakem v 16:15 hod. 

 

31. 7. a 28. 8. - Komentovaná prohlídka historického martinického nádraží a muzea od 10:00 hod., 

v 11:04 odjezd vlakem s hrabětem Harrachem do Jablonce nad Jizerou s povídáním o historické trati, 

odjezd vlakem zpět ve 12:15 po příjezdu je možno opět navštívit muzeum v Martinicích nebo projít 

naučnou stezku. 

 

Kvíz pro malé cestovatele vlakem 

Během cesty vlakem budou děti moci vyplňovat kvíz, který si můžete vyzvednout v martinickém 

Železničním muzeu, ve vlaku u průvodčího, nebo stáhnout na webu www.krkonose.eu. Odpovědi 

budou slosovány! Vítěz získá víkendový pobyt na Labské boudě v Krkonoších. 

Užitečné informace 

Platíte jízdné ve vlaku, jízdenka vám zdarma otevře dveře exkurzí a vstupné na akce je zdarma. 

Naplánujte si výlet předem a hlídejte čas odjezdu vlaku. Pro rychlejší odbavení ve vlaku, kupujte 

jízdenky předem přes internet. 

 

Vyzvedněte nebo stáhněte z webu 

Jak se v lokalitě orientovat a na kdy jsou připraveny zajímavé programy, tipy na výlety apod. 

napoví související propagační materiály Svazku Krkonoše. Získat je můžete v krkonošských 

turistických informačních centrech a na vybraných železničních stanicích. Ke stažení na 

webových stránkách www.krkonose.eu 
 

Naplánujte si projížďku lokálkou 

20 km dlouhá regionální železnice byla uvedena do provozu 7. 12. 1899. Začíná v Martinicích 

v Krkonoších, pokračuje do Jilemnice, Hrabačova, Víchové nad Jizerou, Horní Sytové, Poniklé, 

Jablonec nad Jizerou a končí v Rokytnici nad Jizerou, která je od rokytnického náměstí vzdálena  

3,4 km. Na libovolné zastávce můžete vystoupit, prohlédnout si okolí a dalším spojem pokračovat v 

jízdě. 

 
Dáša Palátková, červen 2021 
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