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Městské informační centrum
Valdštejnovo náměstí 1,
506 01 Jičín 
tel./fax: +420 493 534 390
e-mail: mic@jicin.org
www.jicin.org
www.kzmj.cz

Kulturní a informační středisko
Města Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 4,
512 51 Lomnice nad Popelkou
tel./fax: +420 481 673 107
e-mail: info@lomnicenadpopelkou.cz
info@kislomnice.cz
www.lomnicenadpopelkou.cz
www.kislomnice.cz

Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107,
293 01 Mladá Boleslav 
tel., fax: +420 326 322 173
e-mail: infocentrum@kulturamb.eu
www.mb-net.cz
is.mb-net.cz
www.kulturamb.eu

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 299,
295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: +420 326 776 739
e-mail: mic@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz

Městské informační středisko 
Komenského 107,
512 63 Rovensko pod Troskami
tel.: +420 481 381 050
fax: +420 481 382 236
e-mail: inforovensko@tiscali.cz
www.rovensko.cz

Městské informační středisko
Riegrovo náměstí 68, 513 01 Semily
tel./fax: +420 481 624 721
e-mail: info@semily.cz
www.semily.cz

Městské informační centrum
Náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka 
tel./fax: +420 493 571 587
e-mail: mic@sobotka.cz
www.sobotka.cz

Regionální turistické
informační centrum
Náměstí Českého ráje 26,
511 01 Turnov 
tel.: +420 481 366 255
tel., fax: +420 481 366 256
e-mail: info@turnov.cz
www.turnov.cz
www.bohemian-paradise.info

Turistické informační středisko 
Náměstí 3. května 37,
468 22 Železný Brod
tel.: +420 484 353 333
fax: +420 483 333 950
e-mail: info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

Wędrowanie śladami historii
Pałace: Dětenice, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Jičín,
Mnichovo Hradiště, Staré Hrady, Sychrov
zamki: Kost, Michalovice, Mladá Boleslav, Trosky, Valdštejn,
Valečov, Vranov-Pantheon
ruiny i prehistoryczne osiedla: Drábské světničky, Bradlec,
Frýdštejn, Kozlov, Chlum, Kumburk, Pařez, Rotštejn, Veliš,
Vlastibořice, Zásadka, Zbirohy, Zvířetice

Bardziej szczegółowe informacje znaleźć można w katalogu ruchu
turystycznego Czeski Raj.

Stowarzyszenie Czeski Raj (Sdružení Český ráj) - Twój partner w regionie.
Stowarzyszenie Czeski Raj jest dobrowolną organizacją miast, gmin
i innych osób prawnych. Głównym przedmiotem działalności jest wspó-
łpraca w dziedzinie ruchu turystycznego w interesie zrównoważonego
rozwoju regionu przy zachowaniu wszystkich wartości krajobrazu przy-
rodniczego i kulturalnego.

Działania Stowarzyszenia Czeski Raj
opracowywanie materiałów promocyjnych i koncepcyjnych, rozmowy
z partnerami strategicznymi – publicznymi i prywatnymi, wspólna pro-
mocja i prezentacja regionu turystycznego, dystrybucja katalogu turys-
tycznego, materiałów informacyjnych i promocyjnych, zagwarantowanie
całościowych programów turystycznych np.: W poszukiwaniu legend
Czeskiego Raju, Tropami Albrechta z Waldsteina, Kamień i biżuteria, Let-
nie autobusy turystyczne itd.

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

OŚRODKI INFORMACJI W CZESKIM RAJU
MAPA PERSPEKTYWICZNA „CZESKI RAJ“
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Witamy w CZESKIM RAJU
- w romantycznej krainie o poetycznej nazwie

Witamy w europejskim geoparku UNESCO

To jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne miejsce leży na
północnym wschodzie Czech, niecałych sto kilometrów od Pragi.
W roku 1955 został na tym terenie utworzony pierwszy w kraju
Obszar Chronionego Krajobrazu (Chráněná krajinná oblast Český
ráj), w roku 2002 jego teren został powiększony.
W roku 2005 Czeski Raj stał się częścią europejskiej sieci geo-
parków UNESCO.

Wyjątkowość krajobrazu polega na połączeniu piękna przyrody
z czarem i romantyką zabytków. Wspaniałe niezapomniane wido-
ki można podziwiać w Czeskim Raju o każdej porze roku. Podc-
zas wycieczek, pieszych, czy rowerowych, będziemy oczarowani
otaczającymi nas skałami piaskowcowymi, malowniczymi dolina-
mi, czy tajemniczymi stawami. Znajdziemy tu wspaniałe miejsca
widokowe oraz inne atrakcje stworzone przez przyrodę. Podczas
wycieczek po śladach historii odkryjemy romantyczne ruiny, owi-
ane legendami zamki i pałace, wspaniałą architekturę i twórczo-
ść ludową, kapliczki, krzyże i rzeźby ludowych artystów.
Dominantą i jednocześnie jednym z symboli Czeskiego Raju stały
się ruiny zamku Trosky. Nad krajobrazem góruje najwyższa góra

Czeskiego Raju – Kozákov, otoczona wieloma legendami i opo-
wieściami.
W Czeskim Raju zostały przygotowane trasy tematyczne: „Tropa-
mi Albrechta z Waldsteina“, „Śladami baroku“, „W poszukiwaniu
kamieni szlachetnych i minerałów – Kamień i biżuteria w Cze-
skim Raju“. Dla rodzin ciekawe są wędrówki z nazwą „W poszu-
kiwaniu legend Czeskiego Raju“. Podczas wycieczek możemy
spotkać Czarnego Rycerza, Białą Damę, rusałkę Izerynę oraz inne
postacie z opowieści tej bajkowej krainy. Co roku w sezonie let-

nim wydawana jest „Gazeta turystyczna Czeski Raj“, która zapo-
zna nas z aktualną ofertą turystyczną.
Sieć oznakowanych ścieżek należy do najgęstszych w Czechach,
a turystom pieszym i rowerowym oferuje trasy – jedną piękniejs-
zą od drugiej. Można je dowolnie łączyć, tworząc dłuższe i króts-
ze pętle. Turyści chętnie korzystają z „Sezonowych autobusów
turystycznych“, których trasy łączą najpiękniejsze miejsca całego

regionu. A o ile chcielibyśmy wypróbować którąś z innych aktyw-
nych form poznawania Czeskiego Raju, na przykład alpinistykę,
paralotniarstwo, turystykę konną albo sporty wodne, spływ kaja-
kiem czy pontonem – tu właśnie mamy taką możliwość.
Przyjedźmy spędzić wspaniały urlop w czarodziejskiej kra-
inie Czeskiego Raju. Pozwólmy się oczarować przez niez-
wykłą różnorodność krajobrazu. Czekają na nas tam.

Skalne miasta:
Skalne miasto Hruba Skala (Hruboskalské skalní město) –  400 wież
z piaskowca osiągających wysokość do 55 m
Prachovské skály – najbardziej znane skalne miasto 
Besedické skály – niezapomniany labirynt dla dzieci
Suché skály koło Maléj Skály – nazywane „Czeskimi Dolomitami“,
z daleka przypominają grzbiet smoka
Klokočské skaly, Betlémské skály, Příhrazské skály 

Wspaniałe widoki z gór: Kozákov (744 m), Tábor (678 m),
Kopanina (657 m), Medenec, Vyskeř, Mužský, Veliš, Zebín, Hlavatice,
Čeřovka, Dubecko 

Atrakcje przyrodnicze i nie tylko:
Dolomitowe jaskinie w Bozkovie (Bozkovské dolomitické jeskyně) –
największe podziemne jezioro w Czechach,
Doliny pod Troskami (Podtrosecká údolí) – najbardziej rozległy kom-
pleks biotopów mokradłowych na terenie Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu Czeski Raj,
Rzeka Izera – Ścieżka Riegra (Riegrova stezka) prowadząca miejscami
po wiszącej nad powierzchnią rzeki kładce,
Libosad – barokowy park krajobrazowy niedaleko od miasta Jičín,
Rovensko pod Troskami – barokowa drewniana dzwonnica z „rebeli-
anckimi“ trzema dzwonami obróconymi sercem w górę.

NAJ - NAJ CZESKIEGO RAJU!
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