Benecké stezky
Ne nadarmo se říká, že Benecko jsou vzdušné lázně, ale i nejkrásnější obec v Krkonoších.
Dýchat čerstvý vzduch zde budete při procházkách na zdravém povětří během okruhů Lufťákovy,
Přírodní a Zvířátkové stezky.
Lufťákova stezka vás zaujme 13 herními stanovišti a největším trpaslíkem v Evropě. Zhruba tří a půl
kilometrová trasa Benecké přírodní stezky s 11 stanovišti se zábavnými, pohybovými, ale i
vzdělávacími aktivitami vás povede po obecních a lesních komunikacích s krásnými výhledy.
Zopakujete si stopy zvířat, složíte puzzle, naučíte se i houby a mnohé další.
Zvířátková stezka vás zavede do lesa, kde na Vás bude čekat například divoké prase či koloušek.
Důležitý je pobyt na zdravém vzduchu a aktivní relaxace v přírodě.
Stezky jsou vhodné i pro kočárky.

Objednávat se nemusíte, stezky jsou volně přístupné od května do října.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku, z.s.
51237 Benecko 190
www.benecko.info

Divadelní spolek Krakonoš
Nejstarší tradici ochotnického divadla v České republice najdeme ve Vysokém nad Jizerou, kde
Divadelní spolek Krakonoš navázal na první představení roku 1786 a bez větších přestávek hraje
dodnes. V roce 1924 vznikla při divadelním spolku Krakonošova loutková scéna.
Divadelní budova byla postavena členy spolku v roce 1925, kde získala své jeviště i loutková scéna.
Roku 1990 (po předchozích desetiletích nepřípustnosti soukromého vlastnictví) se vrátila do majetku
spolku. V roce 2006 - 2008 proběhla kompletní rekonstrukce vnějších a částečně i vnitřních prostor a
technického vybavení. Ochotníci pořádají každoročně Krakonošův divadelní podzim, národní
přehlídku venkovských divadelních souborů, letos jubilejní 50! Přijeďte se podívat, zkusit vodit loutky,
prohlédnout si panely s historií i současností divadla a nasát neobvyklou atmosféru Vysokého, místa
divadla, lyžování, mediánů a písmáků.

Návštěvu si objednejte na tel. čísle +420 732 345 265 nebo +420 736 535 039 nebo emailové
adrese info@dc-krakonos.cz minimálně den předem.
Divadelní spolek Krakonoš
512 11 Vysoké nad Jizerou 302
www.ds-krakonos.cz

Herní krajina PECKA
Herní krajina Pecka se prostírá mezi poznáním přírody, zážitkem z architektury a fantaskní hravostí ve
výšce 1062 m n. m. Unikátní soubor dřevěných interaktivních soch a objektů na motivy krkonošské
fauny nabízí nadživotní setkání se zvířecími obyvateli nejvyšších českých hor. Strčit hlavu do tlamy
rysovi, povozit se jelenovi v paroží, změřit síly s výbojnými mravenci nebo vyšplhat čápovi do hnízda
může být poučné, stejně jako zábavné. Herní krajina Pecka se otevírá všem výletníkům,
dobrodruhům, poutníkům, kteří mají chuť vyrazit naproti malému rodinnému dobrodružství. Vstupte
na louku a do lesa, jež ožívají obřími mloky, rysy, zmijemi a jeleny. Jak na ně vám poradí naučné
cedule. Dobrodruzi, kteří si na dlouhé čtení nepotrpí, ať hned zkraje zkusí na zvíře vylézt; a pak se
uvidí. Malí nebo velcí, v téhle krajině se neztratí nikdo.

Návštěvu není potřeba domlouvat, herní krajina je v letním období volně přístupná.
Sdružení cestovního ruchu a propagace Pece pod Sněžkou, z.s.
542 21 Pec pod Sněžkou 230
propagace@pecpodsnezkou.cz
www.pec-ka.cz

JANSKÉ LÁZNĚ – lázeňská perla v srdci Krkonoš
Navštivte malebné horské městečko s dávnou historií na úpatí Černé hory, které od jara do podzimu
láká turisty a cyklisty, v zimě milovníky zimních aktivit a lázeňské hosty po celý rok. Lázně jsou
zaměřeny na nemoci pohybového aparátu, ale i dýchacích cest. Lázeňské Aquacentrum nabízí všem
návštěvníkům rehabilitační bazén a vířivky plněné teplou minerální vodou z místního přírodního
léčivého zdroje, saunový svět a klasické i exotické masáže z rukou špičkových lázeňských masérů.
Aquacentrum je veřejnosti otevřeno denně a je plně bezbariérové. Skvostná secesní Kolonáda z roku
1905 slouží jako kavárna a dějiště mnoha kulturních akcí včetně plesů a koncertů. V městečku můžete
navštívit také stálou expozici historie lázeňství, která přibližuje vznik a vývoj jedněch z nejstarších
lázní v republice.

Návštěvu není potřeba domlouvat, lázeňské Aquacentrum je otevřeno pondělí -pátek od
16 - 21 hodin, víkendy, 13 - 21 hodin.
Státní léčebné lázně Janské Lázně
Náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně
www.janskelazne.com

Yellow Point
Společnost Yellow Point nabízí řádnou dávku adrenalinu, ale i zábavy v Adventure parku, areálu s
několika opravdu vychytanými atrakcemi. Obří houpačku tvoří komplex vysokých dřevěných sloupů
zapuštěných do země a věž s půdorysem trojúhelníku, odkud se lidé spouští do zhoupnutí ze 17ti
metrové výšky. Věž zároveň slouží k osazení dalších aktivit jako obří síť, chůze po kladině ve výšce 12
metrů, bungee trampolíny. Dále zde naleznete lezeckou síť, lezeckou stěnu, lezecké překážky, lanový
žebřík, kolíkový sloup, lukostřelbu, aquazorbing, dětské houpačky, průlezky a malou lezeckou stěnu.
Zip Line, neboli Přemostění u Labské přehrady, Vás uvítá hned při příjezdu do Špindlerova Mlýna. 127
metrů dlouhé textilní lano ve výšce 25 metrů podél přehradní hráze Labská zaručí skvělou zábavu.

Návštěvu si objednejte na tel. čísle +420 731 160 152, nebo e-mailové adrese
office@ ypoint.cz, otevřeno od června do září od 10 - 17 hodin.
Yellow Point, spol. s.r.o.
Svatopetrská 278
543 51 Špindlerův Mlýn
www.ypoint.cz

Rozhledna a lanovka Hnědý vrch
Osobní čtyřsedačková lanovka na Hnědý vrch byla postavena v roce 2003 v Peci pod Sněžkou. Lanová
dráha je dlouhá 1168 metrů. Po dobu 8,5 minut se můžete kochat krásnými pohledy na krajinu a
přilehlé lyžařské terény. Nastoupit můžete v zimě s lyžemi, v letním období s kolem či dětským
kočárkem. Na Hnědém vrchu ve výšce 1212 m n.m. vystoupejte na rozhlednu Hnědý vrch, která slaví
už desáté výročí od výstavby. Její podstava je trojúhelníkového tvaru, nosnou svislou konstrukci tvoří
dřevěné sloupy (nárožníky) a střední ocelový sloup (vřeteno schodiště). Poslední stupeň rozhledny je
spolu se sedlovou střechou podepřen třemi ocelovými nosníky. Se svou celkovou výškou 31 metrů je
nejvyšší ze současných krkonošských rozhleden. Vy můžete vystoupat do výše 27 m a rozhlédnout se
po Krkonoších. Za dobré viditelnosti můžete vidět i Orlické hory a Jeseníky.

Návštěvu rozhledny není potřeba domlouvat, otevřeno červen – říjen 8 -17 hodin.
Skiresort Černá Hora – Pec
Černohorská 265
Janské Lázně
www.skiresort.cz

Stezka korunami stromů Krkonoše
Stezka korunami stromů, celá bezbariérová, se nachází v srdci majestátních lesů Krkonošského
národního parku, na úpatí Černé Hory.
Ukáže vám, v čem je příroda Krkonoš jedinečná. Poznáte zdejší krásné lesy doslova od kořenů až
po jejich koruny. Stanete se součástí lesního života a poznáte řadu živočichů i rostlin, které nenajdete
nikde jinde. Trasa o délce více jak 1500 metrů vás provede druhově pestrým lesem, čekají vás četná
překvapení a poučení.
Zcela vás uchvátí výhled ze 45 m vysoké věže, díky kterému budete mít na dosah ruky lesní
mohykány, z nichž některé jsou staré přes 150 let. Zavítáte i do unikátního naučného centra, které se
nachází v podzemí dřevěné rozhledny a představuje spletitý kořenový systém stromů. Pokud dáváte
přednost samostudiu, jistě využijete velké množství infotabulek, které se nacházejí na horizontálním
chodníku.

Návštěvu není potřeba domlouvat, kromě Štědrého dne je otevřeno po celý rok.
Stezka korunami stromů Krkonoše, s.r.o.
Krkonošská 350
Janské Lázně
www.stezkakrkonose.cz

