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PŘEHLED INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ČESKÉHO RÁJE:

Putování po stopách historie:
zámky: Dětenice, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Jičín, Mni-
chovo Hradiště, Staré Hrady, Sychrov
hrady: Kost, Michalovice, Mladá Boleslav, Trosky, Valdštejn, Valečov,
Vranov-Pantheon
zříceniny a pravěká sídliště: Drábské světničky, Bradlec, Frýdštejn,
Kozlov, Chlum, Kumburk, Pařez, Rotštejn, Veliš, Vlastibořice, Zásadka,
Zbirohy, Zvířetice

Podrobnější informace najdete v katalogu cestovního ruchu Český ráj.

Sdružení Český ráj - Váš partner pro turistický region
Sdružení Český ráj je dobrovolným sdružením měst, obcí 
a jiných právnických osob. Hlavním předmětem činnosti je spolupráce
v oblasti cestovního ruchu v zájmu udržitelného rozvoje regionu při
zachování všech přírodních a kulturních hodnot krajiny.

Činnosti Sdružení Český ráj
- zpracování koncepčních a propagačních materiálů, jednání se

strategickými partnery z veřejné i privátní oblasti
- společná propagace a prezentace turistického regionu 
- distribuce turistického katalogu, informačních a propagačních

materiálů
- garance ucelených turistických programů, např: Za pověstmi

Českého ráje, Po stopách Albrechta z Valdštejna, Kámen a šperk,
Letní turistické autobusy atd.

Kontakt:
Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
e-mail: cesky-raj@turnov.cz
www.cesky-raj.info
www.bohemian-paradise.info

Městské informační centrum
Valdštejnovo náměstí 1,
506 01 Jičín 
Tel., fax: 493 534 390
e-mail: mic@jicin.org
http://www.jicin.org

Kulturní a informační středisko 
Města Lomnice nad Popelkou
Husovo nám. 4,
512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.,fax: 481 673 107
e-mail: info@lomnicenadpopelkou.cz
http://www.lomnicenadpopelkou.cz

Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107,
293 01 Mladá Boleslav 
Tel., fax: 326 322 173
e-mail: info@is.mb-net.cz
http://www.mb-net.cz

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 299,
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 772 464
e-mail: mic@mnhradiste.cz
http://www.mnhradiste.cz

Městské informační středisko
Komenského 107,
512 63 Rovensko pod Troskami
Tel.: 481 381 050,
fax: 481 382 236
e-mail: inforovensko@tiscali.cz
http://www.rovensko.cz

Městské informační středisko
Riegrovo náměstí 68,
513 01 Semily 
Tel., fax: 481 624 721
e-mail: info@semily.cz
http://www.semily.cz

Městské informační středisko
Náměstí Míru 3,
507 43 Sobotka 
Tel.: 493 571 587
e-mail: mic@sobotka.cz
http://www.sobotka.cz

Městské informační středisko 
Náměstí Českého ráje 26,
511 01 Turnov 
Tel.: 481 366 255,
Tel., fax: 481 366 256
e-mail: info@turnov.cz
http://www.turnov.cz
www.cesky-raj.info 

Kulturní a informační středisko 
Náměstí 3. května 1,
468 22 Železný Brod 
Tel.: 483 333 925,
Tel.: 483 333 950
e-mail: info@zelbrod.cz
http://www.zeleznybrod.cz

Vydalo Město Turnov - Odbor cestovního ruchu a Sdružení Český ráj
Tisk: Unipress, spol. s r. o., 2007
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Tento dokument je spolufinancován Evropskou unií.
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Vítejte v ČESKÉM RÁJI
- v romantické krajině s poetickým jménem
Vítejte v evropském geoparku

Tento jedinečný a ničím neopakovatelný kraj leží na severový-
chodě Čech, necelých sto kilometrů od Prahy. Jako první v repub-
lice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast
Český ráj, jejíž území bylo v roce 2002 rozšířeno.
V roce 2005 se Český ráj stal součástí evropské sítě geoparků.
Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s kou-
zlem a romantikou historických památek.

Nádherné, nezapomenutelné scenérie můžete v Českém ráji obdi-
vovat v každém ročním období. Na svých výletech, ať pěších či na
kole, budete okouzleni pískovcovými skalami, malebnými údolími
či tajemnými rybníky. Naleznete zde  místa dalekých rozhledů do
kraje a další přírodní zajímavosti. Na svých cestách za poznáním,
po stopách historie objevíte romantické zříceniny, hrady a zámky
opředené legendami a pověstmi, nádhernou architekturu i prvky
lidového stavitelství, kapličky, boží muka a sochy lidových
kameníků. Dominantou a jedním ze symbolů Českého ráje se
stala zřícenina hradu Trosky. Krajině vévodí nejvyšší hora Českého
ráje - Kozákov, ke které se váže množství pověstí.

V Českém ráji jsou pro Vás připraveny tematické trasy: "Po stopách
Albrechta z Valdštejna", "Po stopách baroka", "Za drahými kameny
a minerály - Kámen a šperk v Českém ráji". K nim se řadí i zají-
mavé putování pro celou rodinu s názvem "Za pověstmi Českého
ráje".
Při svých výletech možná potkáte Černého rytíře, bílou paní, vílu
Jizerýnu a další postavy z pověstí tohoto pohádkového kraje. Kaž-
doročně jsou vydávány "Turistické noviny Český ráj", které vás
seznámí s aktuální turistickou nabídkou.

Síť značených cest patří k nejhustším v České republice
a nabízí pěším turistům i cyklistům jednu trasu krásnější než
druhou. Vymyslet se dají jejich nekonečné kombinace, okruhy
dlouhé i krátké. Mezi návštěvníky vyhledávanou aktivitu patří
"Sezónní turistické autobusy", jejichž trasy spojují ta nejkrásnější
místa celého regionu.

A pokud chcete vyzkoušet některou z dalších aktivních forem
poznávání Českého ráje, jako je horolezectví, paragliding, hippo-
turistika či vodní sporty, sjezd na kánoi či raftu, máte k tomu
možnost právě u nás.
Přijeďte strávit báječnou dovolenou do kouzelného
Českého ráje. Nechejte se okouzlit neobyčejnou pestrostí
krajiny. Těšíme se na Vás.

Skalní města:
Hruboskalské skalní město - 400 pískovcových věží dosahujících
výšky až 55 metrů
Prachovské skály - nejznámější skalní město
Besedické skály - nezapomenutelné bludiště pro děti
Suché skály u Malé Skály - nazývané "České Dolomity", z dálky připo-
mínající hřbet draka
Klokočské a Betlémské skály, Příhrazské skály

Místa dalekých rozhledů: Kozákov (744 m), Tábor (678 m),
Kopanina (657 m), Medenec, Vyskeř, Mužský, Veliš, Zebín, Hlavatice,
Čeřovka, Dubecko

Přírodní a další zajímavosti:
Bozkovské dolomitové jeskyně - největší podzemní jezero v České
republice
Podtrosecká údolí - nejrozsáhlejší komplex mokřadních biotopů na
území CHKO Český ráj
Řeka Jizera - Riegrova stezka vedená místy po visuté lávce nad hladi-
nou řeky
Libosad - komponovaná barokní krajina nedaleko Jičína
Rovensko pod Troskami - barokní dřevěná zvonice s třemi „rebe-
lantskými“  zvony obrácenými srdci vzhůru

NEJ - NEJ ČESKÉHO RÁJE!
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