
 

29.7. -1.8.2018 

KRKONOŠE 
 

KČT,  odbor Žamberk, pořádá ve dnech 29.7. až 1.8. 2018 turistickou 

akci, opět výlet do Krkonoš 

DOPRAVA  –  veřejnou dopravou, popř.  auty,  

UBYTOVÁNÍ – Žackéřská bouda. Pěkná, hezky vybavená chata, kde se 

vám bude určitě líbit.  

STRAVOVÁNÍ – Vařit je možno na chatě v plně vybavené kuchyni, 

během každého dne bude vždy možnost zastavit se v restauraci a 

doplnit kalorie.  

CENA A PLATBA – cena pobytu je 570kč, (190 kč/os/noc), vč. 

poplatků obci. Povlečení 50,- Kč. Parkovací karta na auto  20,- Kč na 

den. 

PROGRAM – neděle  29.7.2018 odjezd vlakem v 5,43 do Dvora 

Králového a dále autobusem v 8:04 do Horní Malá Úpa „ Za 

větrem“ v 9,52 hod. Po ubytování vycházka cca 15 km. Popřípadě i 

možná doprava auty, vše dle dohody s účastníky. 

Pondělí 30.7.2018. Pěší vycházka cca 19 km 

Úterý 31.8.2018 Pěší vycházka do Polského lázeňského města Karpacz, 

Cca 22 - 25 km     

 

 

 

Turistická akce 

pro všechny ! 

──── 

Ubytování 

v krásném 

prostředí 

Žacléřské 

boudy 

──── 

Doprava auty, 

pružná a 

operativní 

──── 

Cena  pobytu 

jen 620,- Kč 

POŘÁDÁ KČT,  

 

Ing. Jiří Broulík 

Tel.725766509 

kctzamberk@centrum.cz 

č.ú. 2800714844/2010 

14.6.-17.6.2018 

 

mailto:kctzamberk@centrum.cz


 

Při zpáteční cestě se zastavíme na vyhlídce Belveder – krásné výhledy na 

kaňon Labe. Na závěr cesty nás ještě čeká rozhledna v Janově, odkud 

budeme mít celé území podél hranice jako na dlani. Pěšky cca 5km. 

SOBOTA 16.6. odjezd autobusem v 08.50 hod pod Pravčickou bránu. 

Výstup k největší skalní bráně v Evropě (možnost občerstvení). Dále pod 

Jetřichovickými stěnami na Mezní louku  (oběd v restauraci). Budeme 

pokračovat po červené TZ, přes Malou Pravčickou bránu a skalní hrad 

Šaunštejn až do Jetřichovic. Pěšky cca 16km. 

NEDĚLE 17.6. odjezd autobusem v 07.45 hod Hřensko k soutěskám. Na 

lodích proplujeme Edmundovu i Divokou soutěsku na řece Kamenici. 

Dojdeme do Vysoké Lípy (oběd v restauraci). Vydáme se dále 

k romantické zřícenině Dolského mlýna a odtud nádherným údolím 

Jetřichovického potoka až do Jetřichovic. Pěšky cca 11km. Zde ještě 

možnost občerstvení před cestou a odjezd do Žamberka. Návrat okolo 

19.00hod. 

Tuto turistickou akci organizuje, rád vás povede a bude odpovídat na 

všechny vaše dotazy – Jirka Broulík, tel: 725766509   íků je  omezen na 

16 turistů.. 

Srdečně vás zdravíme a těšíme se na vaši účast. KČT,  odbor Žamberk. 

 

Uzávěrka plateb 

pro účastníky 

akce je 

30.4.2018 

──── 

Možnost 

vlastního 

stravování – na 

chatě je plně 

zařízená 

kuchyně 

──── 

Účastnit se 

mohou i 

nečlenové KČT 

──── 

Poznejte České 

Švýcarsko a 

Labské 

pískovce 

 
 
 


