
Ilustrovanou mapu vydává: Kladské pomezí, o.p.s., pro rozvoj cestovního ruchu, Náchod. 
Na přípravě vydání spolupracovali: Markéta Venclová, Lenka Lembejová.
Náklad: 10 000 ks. Překlad: Mgr. Dorota Budařová.
Foto: J. Záliš, T. Menec, M. Čejchan. Ilustrace: Petr Čuhanič. Grafika: Jan Záliš. 

Zámek Adršpach
Dolní Adršpach 75, 549 57 Adršpach, www.obecadrspach.cz/zamek-1
Turistické informační centrum Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, 549 57 pošta Adršpach, www.skalyadrspach.cz
Farma Wenet
Kladská 346, 550 01 Broumov, www.wenet.cz
Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci
B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec, www.cervenykostelec.cz
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec, www.cervenokostelecko.cz
Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice, www.ceskoskalicko.cz
Informační bod Ratibořice – Kuželník u Panského hostince
552 03 Česká Skalice, www.ceskoskalicko.cz
Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, www.informacnicentrumhronov.cz
Informační centrum Jaroměř
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, www.jaromer-josefov.cz
Pevnost Josefov – Bastion No. I a podzemí
Okružní 34, 511 02 Jaroměř, www.pevnostjosefov.cz
Stálá historická expozice v Josefově
Riegrovo nám. 8, Jaroměř-Josefov, 551 02, www. muzeumjaromer.cz
Muzeum magie Jaroměř
Náchodská 432, 551 01 Jaroměř, www.muzeummagie.cz
Informační centrum Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice
nám. Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice, www.malesvatonovice.cz
Hornické muzeum a informační centrum Rtyně v Podkrkonoší
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, www.rtyne.cz
Důl Bohumír
Areál firmy Gemec – Union a.s., 542 13 Jívka 187, www.djs-ops.cz
Městské informační centrum Náchod
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, www.mestonachod.cz
Městské informační centrum – Malé lázně
U Starých lázní 129, 547 01 Náchod-Běloves, www.mestonachod.cz
Městské informační centrum Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové Město nad Metují, www.infocentrum-nmnm.cz
Stará škola ,,DŘEVĚNKA“
Hvězdecká 15, 549 54 Police nad Metují, www.muzeumnachodska.cz
KIS Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, www.teplickeskaly.cz
Informační centrum Úpice
nám. T. G. Masaryka 31, 542 32 Úpice, www.upice.cz
Klodzko – tvrz
Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko, www.twierdza.klodzko.pl
Muzeum hornictví – Nowa Ruda – pokladna
Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda, www.kopalnia-muzeum.pl
Muzeum Papírenství Duszniki-Zdrój
Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, www.muzeumpapiernictwa.pl
Horská chata „Na Szczelincu“
Karłów 9, 57-350 Kudowa Zdrój, www.naszczelincu.pl

Podrobnější seznam výdejních míst naleznete na www.ToulAVyBAToH.CZ.
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Náš TIP!

STARá šKolA ,,DŘEVĚNKA“
Hvězdecká 15, 549 54 Police nad Metují
+420 775 393 608, vecerova@muzeumnachodska.cz
www.muzeumnachodska.cz

červen–září: denně kromě pondělí 9:30–12:00, 13:00–17:00
říjen: pátek–neděle 9:30–12:00, 13:00–17:00

Původní barokní patrová roubená budova byla postavena v roce 1785 
jako náhrada za už nevyhovující dřevěnou školu z roku 1705. Vyučovalo 
se zde až do roku 1857. Dnes zde najdete expozici Muzea Náchodska 
– v přízemí ukázky školních tříd, v patře repliku bytu z počátku  
20. století a vystavené nádobí, oblečení a další vybavení ze 
sbírek Cechu panen rukodělných.

Náš TIP!

MuZEuM MAgIE JARoMĚŘ
Náchodská 432, 551 01 Jaroměř
+420 603 794 832
www.muzeummagie.cz 

květen–září: so–ne od 10:00 do 16:00
(první sobotu v měsíci program pro veřejnost od 15:00)

V Muzeu Magie, které se nachází nedaleko Koupaliště Na Úpě, se 
seznámíte nejen s tím, proč a jak magie vznikla, ale také s historií 
českého kouzelnictví a prohlédnete si mnoho kouzelnických rekvizit 
a plakátů. Areál muzea doplňuje pohádkové bludiště, dobová 
maringotka či umělecká keramika. Každou první sobotu v měsíci 
je připraven kouzelnický program pro veřejnost. 

Náš TIP!

DoMEK BoŽENy NĚMCoVÉ 
V ČERVENÉM KoSTElCI
B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec
+420 778 066 919
www.cervenykostelec.cz

květen–září: út–ne od 10:00 do 16:00

V centru města se nachází Domek Boženy Němcové s expozicí 
připomínající pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci. Nejmenší 
mohou nově navštívit Pohádkové sklepení. Součástí prohlídky 
je zrekonstruovaná zahrada i blízký hrob Viktorky, jedné z postav 
z Babičky Boženy Němcové.

Náš TIP!

STálá HISToRICKá ExPoZICE V JoSEfoVĚ
Riegrovo nám. 8, 551 02 Jaroměř-Josefov
+420 608 976 498
www.muzeumjaromer.cz

duben, září: soboty, neděle a svátky 10–16 hodin  
květen, červen: úterý–neděle, svátky 10–16 hodin
červenec, srpen: úterý–neděle, svátky 10–17 hodin, 
bezbariérový vstup (výtah)

Stálá historická expozice v Josefově se nachází na Riegerově náměstí 
v čp. 8, ve druhém patře budovy bývalého Zásobovacího úřadu 
pevnosti Josefov. Expozice poutavým způsobem představuje historický 
vývoj Jaroměře a císařské pevnosti Josefov, od jejich vzniku do 
současnosti. 

Náš TIP!

ČAPKůV MlýN
Jungmannova 107, 549 31 Hronov
+420 491 483 606, +420 775 393 608
info@kulturahronov.cz
www.informacnicentrumhronov.cz

V létě 2022 vás v nově otevřeném Čapkově mlýně přivítají zajímavé 
expozice. Tou hlavní bude představení dětství sourozenců Čapkových 
stráveného v hronovském mlýně a vliv na jejich tvorbu. Další nabídkou 
bude expozice papírenské výroby a představení rodáků a osobností 
města. Projděte si i tematickou Cestu psa Voříška, kde vás na konci 
čeká výhled z nové rozhledny ve Vysoké Srbské. 

Náš TIP!

PEVNoST JoSEfoV 
– BASTIoN No. I A PoDZEMí
Okružní 34, 511 02 Jaroměř
+420 735 759 614, info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.cz

duben, říjen: so–ne, svátky od 9.00 do 17.00
květen, červen, září: denně mimo pondělí, svátky od 9.00 do 17.00
červenec–srpen: denně od 9.00 do 18.00

Bastion No. I a podzemí je jeden z obranných objektů pevnosti Josefov, 
ze kterého se můžete vydat na cestu do legendárních podzemích 
chodeb a seznámit se s důmyslným obranným systémem pevnosti. 
Dále si můžete prohlédnou okolní obranné prvky z hradebního valu 
nebo na sebe nechat zapůsobit barokní sochy Matyáše Bernarda 
Brauna ve zdejším lapidáriu.

Náš TIP!

oBEC MAlÉ SVAToŇoVICE
nám. K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
+420 499 886 295, muzeum@malesvatonovice.cz
www.malesvatonovice.cz

Navštivte rodiště Karla Čapka. Projděte se parkem u náměstí 
s interaktivními tabulemi na motivy knih Povídání o pejskovi a kočičce 
od Josefa Čapka a Devatero pohádek od Karla Čapka, zahrajte si 
pexeso, piškvorky a zabavte celou rodinu. Prohlédněte si zajímavou 
expozici důlních strojů, dědičnou štolu Kateřina a Muzeum vojenské 
historie. Nezapomeňte navštívit Mariánský sad s jeho kapličkami 
a křížovou cestou.

Náš TIP!

ExKuRZE 
V NáCHoDSKÉM PIVoVARu
PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, 547 40 Náchod
Roman Leskovjan: +420 731 529 766, roman.leskovjan@primator.cz
www.primator.cz

ZAŽIJ… Seznámíme Vás s provozem pivovaru, jeho historií 
a současností, navštívíte prostory varny, spilky, ležáckého sklepa 
a stáčíren.
oCHuTNEJ… Exkurzi můžete zakončit ochutnávkou našeho piva 
a limonád. Na objednávku zajistíme i něco malého k zakousnutí.
oDMĚŇ SE… V pivovarské prodejně nabízíme celý sortiment, 
dárková balení, limitované edice i reklamní předměty.

Náš TIP!

MĚDĚNý Důl BoHuMíR
Areál firmy Gemec – Union a. s., Jívka 187, 542 13 Jívka
+420 724 805 646, bohumir@gemec.cz
www.djs-ops.cz

Ještě jste nikdy nebyli uvnitř naší Země? 

Neváhejte a vydejte se k nám poznat tajuplné chodby dolu Bohumír. 

Poznáte zde těžkou práci našich předků i příběhy opředené podzemí. 
Nejlepší na tom je, že v horku se zde ochladíte, před deštěm zase 
ukryjete. Odvážné jedince čeká na konci prohlídky přímo hornická 
zkouška. Pojďte se stát pravým havířem!

Náš TIP!

MĚSTSKÉ MuZEuM 
RTyNĚ V PoDKRKoNoší
542 33 Rtyně v Podkrkonoší 
+420 602 123 990
www.muzeumrtyne.cz

květen–říjen: denně 9:00–12:00, 12:30–16:00

Navštivte informační centrum a sousedící Městské muzeum ve Rtyni 
v Podkrkonoší, které se vedle expozic etnografie a selských bouří může 
pochlubit největší expozicí hornictví v severovýchodních Čechách 
mapující 400 let těžby uhlí v Jestřebích horách.

Náš TIP!

ZáMEK ADRšPACH
Dolní Adršpach 75, 549 57 Adršpach
+420 491 423 979, info@zamekadrspach.cz
www.obecadrspach.cz/zamek-1

Na zámek se můžete dostat interaktivní stezkou rovnou z procházky 
skal – od Ozvěny, která je zakončena pohádkovou místností. Dále 
nabízí únikovou hru, horolezecké muzeum, historickou expozici 
a kavárnu. Nově můžete navštívit výstavu upomínkových předmětů, 
pohlednic, vstupenek a suvenýrů od dob otevření skal baronem 
Nádherným kolem roku 1828 až doposud.

Náš TIP!

fARMA wENET BRouMoV
ZáŽITKy SE ZVíŘáTKy
Kladská 346, 550 01 Broumov
+420 777 762 305, +420 777 699 588, wenet@seznam.cz
www.facebook.com/farmawenet, www.instagram.com/farmawenet
www.wenet.cz 

Otevírací doba (březen–září) od 10:00 do 17:00

Farma plná zvířátek je ideálním místem pro rodiny s dětmi, pro 
všechny milovníky zvířat. Na farmě uvidíte domácí i exotická zvířátka 
– velbloudy, lamy, oslíky, lemury, ovce, kozy, prasátka, drůbež, 
papoušky, dikobrazy a mnohá další. Pro děti jsou zde houpačky, 
interaktivní tabule. Rozkvetlé zahrady vybízejí k odpočinku a relaxaci. 
Těšíme se na Vás.

DAlší ZAJíMAVoSTI

Muzeum bratří Čapků – na náměstí v Malých Svatoňovicích si prohlédněte sousoší bratří Čapků, 
navštivte muzeum v rodném domě Karla Čapka s tematickými interaktivními prvky pro rodiny s dětmi.
Žaltman – na tomto nejvyšším vrcholu Jestřebích hor je zpřístupněna nová stejnojmenná rozhledna.
Lotrandova sluj – najdete ji nedaleko rozhledny. Na tomto místě se opravdu v 16. století usadil 
loupežník Sandman, který byl pohromou pro celý kraj. Kostel Sedmi radostí Panny Marie – 
součástí barokního poutního kostela v Malých Svatoňovicích je tajemná studánka spjatá s pověstí 
o zázračném uzdravení.

„Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme, pod dubem, za dubem, tam tě 
oškubem!“ Vzpomínáte, jak tuto písničku zpívali loupežníci z pohádky Lotrando  
a Zubejda? Právě z Jestřebích hor, kam Karel Čapek zasadil děj své slavné 
pohádky, Lotrando pocházel. 

Po stopách loupežníka Lotranda
MALÉ SVATOŇOVICE

DAlší ZAJíMAVoSTI

Státní zámek Náchod – nabízí několik zajímavých prohlídkových okruhů, můžete vystoupat na věž 
nebo navštívit sklepení. Zámecká obora – nezapomeňte zajít do nedaleké obory v zámecké aleji, 
která byla zřízena pro daňky a muflony. Pranýř – byl vyhotoven v 17. století a stojí na rohu barokní 
staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí. Zvonkohra – zajímavou atrakcí na Karlově náměstí je 
čtyřmetrová zvonkohra, na jejímž vrcholu se skví miniatura místního zámku. Podkova – najdete ji 
zasazenou na Karlově náměstí, ztratil ji tu prý kůň zimního krále Fridricha Falckého. lesní návštěvnický 
okruh Montace – vycházkový okruh pro rodiny s dětmi se zastaveními zaměřenými na ekologii, biologii 
a lesní pedagogiku.

Už znáte medvědy Ludvíka a Dášu z náchodského zámku? Najdete je 
v zámeckém příkopu. Na náměstí se posaďte na lavičku vedle spisovatele 
Josefa Škvoreckého a projděte se po stopách jeho slavného románového 
hrdiny Dannyho Smiřického. 

Na zámek za medvědy a Černou paní
NÁCHOD

DAlší ZAJíMAVoSTI

Zámek Nové Město nad Metují – vydejte se na prohlídku zámku „Od půdy po sklep“ a dozvíte 
se, pro koho byla připravována jídla v zámecké kuchyni, zda jsou ve sklepení ukryta strašidla a další 
zajímavosti. Klopotovské údolí – strážcem údolí je sympatický jelen Matěj. V obůrce žije rozrostlá 
rodinka divočáků a další zvířata. Na naučné stezce na vás čeká quest, jehož zadání si můžete vyzvednout 
v informačním centru. Kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově – téměř 500 let starý půvabný dřevěný 
kostel je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Bartoňova útulna – chata sloužící jako výletní 
restaurace v malebném údolí Peklo u Nového Města nad Metují je postavená podle návrhu známého 
architekta Dušana Jurkoviče.

Nové Město nad Metují patří mezi klenoty renesančních českých měst. Bylo 
založeno na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují. Historické 
centrum – náměstí s podloubím, mázhausy starých domů, děkanský kostel, 
zámek s ojedinělou zahradou – tvoří městskou památkovou rezervaci. 

Do města nazývaného „Český betlém“
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

DAlší ZAJíMAVoSTI

Městské muzeum a galerie J. w. Mezerové – v muzeu jsou pořádány tematické výstavy. Ze stálých 
expozic se dozvíte zajímavosti o životě rodiny Čapkovy a také příběh hradu Vízmburk. Významná je galerie 
skvostných obrazů úpické rodačky Julie W. Mezerové. Dřevěnka – pod náměstím v Úpici se 
u silnice krčí nejstarší místní dřevěná stavební památka postavená z neotesaných klád. Sportovní areál 
TJ Sokol Havlovice – široká nabídka sportovních aktivit pro rodiče i děti – minigolf, hřiště na tenis, 
fotbal, plážový volejbal, dětské hřiště a obří nafukovací trampolína o rozloze 150 m2, občerstvení.

Všichni rádi pozorujeme, co se nám zjevuje na obloze. Ale co se skrývá ještě výše, 
nám prozradí v úpické hvězdárně, kde kromě hvězd, družic a ostatních planet 
zkoumají především Slunce. Ve městě můžeme obdivovat architektonické skvosty 
jako dům rodiny Čapkovy, na náměstí pak raně barokní radnici z roku 1678 nebo 
kapli sv. Michala s velkou cibulovitou bání.

Výlet ke hvězdám
ÚPICE

DAlší ZAJíMAVoSTI

Pískovna – malebné jezírko vzniklo zatopením bývalé pískovny. Velký vodopád – nachází se na půli 
cesty skalním městem, téměř u adršpašského jezírka. Adršpašské jezírko – jezírko sevřené příkrými 
skalními stěnami nabízí výlet na pramici s průvodcem. Zámek Adršpach – v nově zrekonstruovaném 
barokním zámku najdete první horolezecké muzeum u nás, muzeum lnářství a uměleckou galerii. 
Křížový vrch – přírodní rezervace dostupná z hlavního parkoviště, po 2 km dojdete na nádhernou 
vyhlídku.

Adršpašské skály se staly díky své výjimečnosti také místem natáčení mnoha 
známých českých pohádek – např. Z pekla štěstí, Peklo s princeznou, Třetí princ  
a další. Hojně navštěvované skalní město přitahující velké množství návštěvníků  
je vhodné navštívit mimo hlavní letní sezonu. 

Skalní město jako v pohádkách
ADRŠPACH

DAlší ZAJíMAVoSTI

Sibiř – úzká soutěska mezi vysokými skalními masivy, jedno z nejchladnějších míst Teplických skal, kde 
najdete sníh mnohdy i začátkem léta. Rozhledna Čáp – celoročně přístupná třináctimetrová rozhledna 
na vrchu Čáp v Teplických skalách, v oblasti Jiráskovy skály (Bischofstein), nabízí výhled na přilehlé skalní 
město i vzdálené vrcholky hor. osada Skály – zřícenina hradu Skály, která nabízí úchvatné výhledy do 
okolí a také na zámeček Bischofstein ležící v podhradí. Ivanitská poustevna – nachází se v teplické 
místní části zvané Kamenec. Jedná se o unikátně dochovanou poustevnu, která je součástí kostela Panny 
Marie Pomocné.  

Chcete objevit tajemství skalních soutěsek? Pojďte se projít Teplickým skalním 
městem a prozkoumat zdejší faunu a flóru. Jako nápověda vám dobře poslouží 
16 tabulí naučné stezky, která je součástí prohlídkového okruhu. 

Za krásami pískovcových skal a sakrálních památek
TEPLICE NAD METUJÍ

DAlší ZAJíMAVoSTI

Kostel sv. Jakuba Většího – výrazná dominanta náměstí v Červeném Kostelci je příkladem barokního 
umění spjatého s K. I. Dientzenhoferem. Modelová železnice v zahradě – před rodinným domem 
vedle kina Luník si v zahradě směrem k rybníku Brodský prohlédněte přímo kouzelný model železnice. 
Budete-li mít štěstí, spatříte vláčky v pohybu při projížďce. Domek Boženy Němcové – nahlédněte do 
světnice kupeckého domku s přízemním krámkem, kde po svatbě žila spisovatelka Božena Němcová.
Devět křížů – místo opředené pověstmi. Zde statečný Heřman z Vízmburku přemohl devět zlosynů 
a lapků, aby zachránil svou milou Anežku z jejich spárů. Hrad Vízmburk – zřícenina hradu uprostřed 
lesů, která byla zasypána sutí a teprve koncem 20. století odkryta do nynější podoby.

Znáte večerníčkové postavičky Boba a Bobka, vílu Amálku, motýla Emanuela, 
Krtečka nebo Rákosníčka? U rybníka Brodský v Červeném Kostelci vzniká 
galerie pohádkových postav pod širým nebem! Ve městě také poznáte kousek 
ze života Boženy Němcové a možná i objevíte záhadný hradní poklad.

Za večerníčky k rybníku
ČERVENÝ KOSTELEC

DAlší ZAJíMAVoSTI

Barunčina škola – dřevěnou školu v České Skalici navštěvovala Božena Němcová, tehdy ještě jako 
Barunka Panklová. Zámek Ratibořice – letní sídlo vévodkyně Kateřiny Zaháňské v empírovém stylu, 
v jehož okolí se nachází rozsáhlý park. Rudrův mlýn, mandl, Staré bělidlo – nahlédněte do 
interiérů původních dochovaných venkovských staveb zasazených do romantického Babiččina údolí. 
Maloskalický muzejní areál – pozůstatky středověké tvrze a Muzeum Boženy Němcové se nacházejí 
nedaleko náměstí v České Skalici. Rozhledna Žernov – na okraji Žernova byla postavena nová 
rozhledna, od které dojdete příjemnou tříkilometrovou procházkou skrze krásnou přírodu až do známého 
Babiččina údolí. 

Jistě všichni znáte naši velkou spisovatelku Boženu Němcovou a její dílo Babička, 
které je neodmyslitelně spjato s Babiččiným údolím. Ještě více se o této slavné 
dámě, jejím životě a díle dozvíte, když budete putovat až ke kořenům jejího 
dětství.

S vévodkyní do malebného údolí Úpy
ČESKÁ SKALICE

DAlší ZAJíMAVoSTI

Park Aloise Jiráska – nachází se za rodným domkem. Vyvěrají tu dva minerální prameny Hronovka 
a Regnerka s alkalicko-železitou vodou. Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí – v centru 
Hronova vzniklo zábavně vzdělávací centrum pro děti i dospělé. Připravuje stálé i proměnlivé kratší 
výstavy. Je místem úžasného poznávání a tvoření. Skalákova studánka v Maternici – v údolí potoka 
Zbečník se nachází studánka opředená pověstmi. Její okolí zdobí svaté obrázky a křížky, poděkování 
místních obyvatel za ochranu před epidemií cholery. Rozhledna Na Signálu – 29 metrů vysoká 
rozhledna skýtající úchvatné pohledy na Stolové hory v nedalekém Polsku se nachází nad obcí Horní 
Radechová.

Znáte našeho slavného spisovatele Aloise Jiráska? Navštivte jeho rodný 
domek a dozvíte se o něm ještě více. Ve mlýně Dřevíček  vám pan mlynář rád 
ukáže, jak se dříve mlela mouka, a zároveň i povypráví o životě ve mlýně. Jako 
každý správný mlýn i tento má svého vodníka a čerta. 

Vodník a čerti ve mlýně
HRONOV

DAlší ZAJíMAVoSTI

První vojensko-historické muzeum M. frosta – v muzeu jsou k vidění vojenské uniformy, zbraně 
a jiné předměty z historicko-válečného období z celého světa. Stálá historická expozice Městského 
muzea Jaroměř – expozice muzea přibližuje historii souměstí Jaroměře a Josefova. Muzeum 
magie – ucelený areál věnovaný magii, kouzlům, záhadám i umění. Železniční muzeum Výtopna – 
obrovské parní lokomotivy pocházející z 19. století a další exponáty nadchnou nejen milovníky techniky. 
Muzeum motocyklů a hraček šestajovice – české silniční i sportovní motocykly, expozice 
„Panenky a kočárky našich babiček“. Ptačí park Josefovské louky – nachází se poblíž Josefovské 
pevnosti u Jaroměře, je zde 5 km stezek v mokřadní přírodě. Najdete tu informační cedule a uvidíte 
polodivoké koně i různorodé ptactvo.

Hráli jste si rádi na vojáky? Tak si budete připadat při prohlídce pevnosti 
Josefov, kterou založil císař Josef II. Do ruky dostanete malou lucerničku 
a část podzemních chodeb budete prozkoumávat i potmě! Předtím se však 
ještě zastavte ve 110 let staré výtopně, kde si prohlédnete lokomotivy z dob, 
kdy železnici ještě vládla pára.

Za císařpánem do pevnostního města
JAROMĚŘSoutěžte s námi 

o úžasné ceny
Slosování proběhne 
4. října 2022.

―
1. cena
Víkendový pobyt pro celou rodinu (2+1) v hotelu Rajská zahrada **** 
s volným stupem do hotelového wellness v hodnotě 7 000 Kč

2. cena
Čtyřdenní pobyt pro čtyřčlennou rodinu v kempu Brodský Červený Kostelec
se zapůjčením koloběžek po celou dobu pobytu a slavnostní večeří v hodnotě 6 000 Kč

3. cena
Dvoudenní pobyt pro dvě osoby v Hotelu u Beránka, v pokoji typu Superior 
včetně snídaně v hodnotě 2 190 Kč

4.–5. cena
Rodinná vstupenka na prohlídku Měděného dolu Bohumír 
s bývalým havířem v hodnotě 800 Kč

6. cena
Voucher na občerstvení v Dannyho kavárně v Hotelu u Beránka 
(káva/džus + dezert z domácí cukrárny) pro čtyřčlennou rodinu v hodnotě 500 Kč

7.–8. cena
Rodinná vstupenka do Bastionu I a podzemí v pevnosti Josefov 
včetně posezení v kavárně (v ceně 2 kávy + 2 zákusky) v hodnotě 500 Kč

―
Výsledky slosování sledujte na www.toulavybatoh.cz 
a facebooku Kladského pomezí.

Vyhrajte i vy 

jednu z 8 cen

Ahoj malí výletníci,

jmenuji se „Toulavý baťoh“ a v ruce právě držíte moji  
ilustrovanou mapu turistické oblasti Kladské pomezí a Hrabství 
Kladské s vyznačenými místy, kde máte možnost získat razítka, 
která si necháte otisknout do mapy.

• Jednotlivá razítka dostanete ve výdejních místech vyznačených  
  v seznamu na mapě.
• Prvních 200 soutěžících, kteří předloží mapu s pěti různými razítky získá   
  cenu v podobě dřevěného ořezávátka nebo jo-ja s motivem Toulavého baťohu.
• Všichni soutěžící, kteří se ve výdejním místě prokáží mapou s pěti   
  nasbíranými razítky a poskytnou svůj kontakt, budou na konci sezony 
  zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
• Sledujte aktuality na www.toulavybatoh.cz a www.facebook.com/  
  kladskepomezi.

Přeji vám krásné léto a hodně zábavy u nás v Kladském pomezí!
Váš Toulavý baťoh.


