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Kladské pomezí aktivně
Navštivte nejrozsáhlejší skalní města ve střední Evropě, jakými jsou Adršpašsko –
teplické skály a Broumovské stěny. Podíváte se i do pekelského údolí, do města
přezdívaného „Český betlém“ a díky návštěvě vyhlídkových míst Čáp, Na Signálu a
Juránkově vyhlídce spatříte úchvatné pohledy na část východních Čech a polské
příhraničí.






4 x nocleh v hotelu **** s nabídkou wellness služeb
Welcome drink na přivítanou
4 x snídaně v hotelu ve formě švédských stolů
4x večeře
Prohlídka Adršpašsko - teplických skal s průvodcem, vyjížďka po skalním jezírku na
pramici
 Komentovaná procházka s průvodcem městem Nové Město nad Metují
 Mapa regionu, popis tras na výlet do Broumovských stěn a Babiččina údolí a Skály

1. V dopoledních hodinách příjezd do ČR, v odpoledních hodinách pěší procházka na
rozhlednu Na Signálu v obci Horní Radechová, kde se Vám otevře úchvatný pohled na část
východních Čech.
2. Návštěva Adršpašsko teplických skal bude pro Vás úžasným zážitkem, budete se prodírat
soutěskami, vystoupáte po schodech k unikátnímu skalnímu jezírku a projedete se po něm i

při dobrodružné jízdě v lodičkách. Navštívíte
unikátní horolezecké muzeum, kde se dozvíte
historii
tohoto
sportovního
odvětví.
V teplických skalách navštívíte zříceninu hradu
Skály – Bischofstein, o němž je první písemná
zmínka již v roce 1393 a poté i nově
postavenou rozhlednu Čáp s nádhernými
výhledy nejen na celé Adršpašsko-teplické
skály.
3. Navštívíme ,oproti včerejším Adršpašsko - teplickým skalám, komornější Broumovské
stěny. O to víc vás překvapí jejich atmosféra,
unikátní exempláře pískovcových skal, hluboké
rokle, soutěsky a krásná vyhlídková místa.
Zdejším unikátním místem jsou tzv. Slavenské
hřiby, které můžete spatřit v lese nad obcí
Slavný. Svou podobu získaly nerovnoměrným
zvětráváním pískovce.
4. Nové Město nad Metují, které je nazýváno
také jako „Český Betlém“, je nejkrásnější
pohled z Juránkovy vyhlídky, kterou navštívíte v rámci komentované prohlídky s průvodcem.
Útulné renesanční náměstí je obehnáno
hradbami, podél kterých vede tzv. Zadomí,
malebná ulička nabízející pěkné výhledy.
Z Nového města nad Metují se vydáte do
oblíbeného výletního místa Pekelského údolí,
kde řeka Metuje a její přítoky vytváří hluboké
údolí lemované příkrými srázy.
5. Před odjezdem domů, navštívíme
v dopoledních hodinách Babiččino údolí, kde uvidíme starobylou Panskou hospodu, Rudrův
mlýn, roubené stavení Staré bělidlo z roku
1797 a Viktorčin splav. Odjezd domů.

Ochutnávka historie Kladského pomezí
Poznejte městečka a krajinu východních Čech, kde se před 150-ti lety odehrála první
velká bitva Rakousko-pruské války. Prozkoumejte pevnostní město, které získalo své
jméno po svém zakladateli císaři Josefu II před více než 200 sty lety. Turisty dosud
neobjevený magický kout Čech při polské hranici láká také svými renesančními zámky
a výborným pivem, které se vaří přímo v Náchodě již od roku 1872.









4x ubytování v hotelu ****
4 x snídaně formu bufetu ve dvoulůžkovém pokoji
4x večeře formou tříchodového menu
Láhev vína na pokoji – či jiné ….
Prohlídka pevnostního města Josefov s průvodcem
Exkurze v náchodském pivovaru Primátor spojená s ochutnávkou piva
Káva a moučník v secesní kavárně
Procházka městem s průvodcem v Novém Městě nad Metují

1. Příjezd, ubytování, večeře

2. Navštívíte pevnostní město vybudované
před více než 200 lety, vydáte se do jeho
pravoúhlých ulic, poznáte jeho unikátní
strukturu, budete obdivovat mohutné hradební
valy a hluboké obranné příkopy, zažijte
dobrodružství
v tajemných
podzemních
chodbách. Cestou zpět se zastavíte v krajině na
místech, která připomínají svými pomníčky a
hroby padlých vojáků krvavé bitvy rakouskopruské války.
3. Prohlédnete si město, které bylo
vybudováno na strategickém místě vedle
průsmyku, přes který vedla důležitá obchodní
cesta spojující Čechy s Kladskem. Vychutnáte
si pohled na město a okolní krajinu z terasy
renesančního zámku. Dáte si dobrou kávu
v secesní kavárně na náměstí, kde se scházeli
významné osobnosti regionu. Večer zakončíte
prohlídkou a náchodského pivovaru Primátor,
kde se vaří pivo nepřetržitě od roku 1872 a
vyzkoušíte některý z jeho speciálních piv, která získávají světová prestižní ocenění.
4. Na Nové Město nad Metují, které je
nazýváno také jako „Český Betlém“, je
nejkrásnější pohled z Juránkovy vyhlídky,
kterou navštívíte v rámci komentované
prohlídky s průvodcem. Útulné renesanční
náměstí je obehnáno hradbami, podél kterých
vede tzv. Zadomí, malebná ulička nabízející
pěkné výhledy. Náměstí sousedí se zámkem,
který byl upraven jako moderní sídlo textilních
továrníků rodu Bartoňů z Dobenína, dle návrhu významného architekta Dušana Jurkoviče.
Můžete si ho prohlédnout od „ půdy až po sklep“, podíváte se do originální secesní kuchyně a
projdete pečlivě udržovanou zámeckou
zahradu ve francouzském stylu. Po zakončení
prohlídky si budete moci posedět v jedné
z útulných kaváren či restaurací v historickém
centru.
5. Odjezd
Termín: celoročně
Minimální počet osob: 20

Výlet za tradicemi Kladského pomezí
Vydejte se do Kladského pomezí a poznejte tradice našeho regionu. Čeká vás
ochutnávka piva náchodského pivovaru Primátor, uvidíte největšího ježka v kleci
vyrobeného z tradiční české stavebnice Merkur a navštívíte jediný funkční mlýn
v Královéhradeckém kraji s ukázkou mletí mouky a ochutnávkou upečeného chleba
v původní peci. Dva dny strávíte na tradičním Mezinárodním folklórním festivalu
v Červeném Kostelci pod patronací UNESCO, kde každoročně vystupují soubory
z celého světa, navštívíte také trhy místních výrobců.







4x ubytování v hotelu **** se snídaní formu bufetu ve dvoulůžkovém pokoji
Exkurze v pivovaru s průvodcem a ochutnávkou
Dvoudenní vstupné na Mezinárodní folklórní festival v Červeném Kostelci
Návštěva mlýnu Dřevíček s průvodcem a ochutnávkou čerstvě upečeného chleba
Prohlídka muzea tradiční dětské stavebnice s průvodcem
Návštěva přírodní rezervace s ukázkami lidové architektury s audioprůvodcem

1. Příjezd do Náchoda v odpoledních hodinách. Návštěva místního pivovaru, kde se vaří pivo
nepřetržitě od roku 1872 a ochutnáte některé z jeho speciálních piv, která získávají světová
prestižní ocenění. Ubytování a možnost využití hotelového wellness.

2. Po snídani navštívíme město Police nad
Metují, kde váš čeká návštěva muzea tradiční
české kovové stavebnice MERKUR, která se
úspěšně prodává téměř sto let. Uvidíte největší
ocelové město zapsané do Guinessovy knihy
rekordů, můžete si zkusit postavit vlastní model.
Při zpáteční cestě si uděláte krátkou zastávku v
rodném domku Aloise Jiráska a v parku za
domkem budete mít možnost ochutnat dva
minerální prameny Hronovku a Regnerku.
Večer možnost využití hotelového wellness.
3. Po snídani se vydáte do tradičního Babiččina údolí, kde si prohlédnete zámek Ratibořice a
zámecký park, uvidíte pečlivě udržované lidové
stavby z 19.stolertí včetně interiéru, celá oblast
je zapsána na seznamu národních kulturních a
přírodních památek. Odpoledne se přesuneme
do Červeného Kostelce, kde vás přivítají
roztančené soubory v ulicích města, večer bude
festival vrcholit
v přírodním areálu, kde
vystoupí tanečních souborů z Čech, Slovenská i
celého světa. Návrat do hotelu v pozdních
večerních hodinách.
4. Po snídani navštívíte mlýn Dřevíček, jediný funkční mlýn v Královéhradeckém kraji, kde
bude pro vás připravena ukázka provozu od čistění obilí, přes jeho loupání a mletí, až po
třídění mouky na vysévacích strojích. Poté se můžete těšit na ochutnávku vlastnoručně
upečeného žitno – pšeničného chleba z původní
pece z roku 1925. Odpoledne se opět přesunete
folklórní festival do Červeného Kostelce na
vystoupení dětských souborů a slavnostní
galapředstavení. Návrat do hotelu v pozdních
večerních hodinách.
5. Odjezd
Termín: 17.- 21.-8. 2016

