
Dubínk ův letní výlet za Krakonošem
PODROBNÉ INFORMACE

Termín  výletu  za  Krakonošem je  od  pátku  17.  do  neděle  19.7.2015.  Příjezd  je

možný v pátek od 11 do 12 hodin přímo k ubytování v objektu Skalní hrad, Dolní

Malá  Úpa  č.119.  GPS  50.7051242N,  15.8046269E  (50°42'18.447"N,

15°48'16.657"E). Případně se můžete ubytovat až večer a nejprve dorazit na sraz ve

Vrchlabí  ve  13:30  a  to  na  parkoviště  u  Správy  KRNAP,  Dobrovského  3.  GPS

50.6276797N, 15.6059572E (50°37'39.647"N, 15°36'21.446"E).

Cena za celý víkendový pobyt činí pro dospělou osobu 1200,- Kč, pro dítě nad 5 let

900,- Kč a pro dítě 2 až 5 let 600,- Kč. Dítě do 2 let má pobyt zdarma. Po potvrzení

vaší přihlášky se nejprve bude platit záloha 50% ceny převodem na účet Dubínku

a zbytek  v  hotovosti  v  pátek  během  ubytování.  V  ceně  je  zahrnuto  ubytování,

společné snídaně (pečivo, sýr, šunka, máslo, marmeláda, čaje, káva, džus, jogurt),

jízdenka na lanovku na Sněžku a Černou horu, autobus do Pece a také celý program

včetně  vstupu  do  Krkonošského  centra  environmentálního  vzdělávání  Správy

KRNAP. Pro děti jsou připraveny drobné upomínkové předměty od Krakonoše. 

Doprava  do  hor  i  drobné  přesuny  se  řeší  individuálně  auty.  Je  možné,  že  na

některých parkovištích bude třeba zaplatit parkovné.

Obědy  a večeře se také řeší  individuálně.  Lze navštívit  restaurace v penzionech

a hotelech v okolí. V objektu ubytování je případně k dispozici kuchyňka a lednice

(s omezenou kapacitou).

Ubytování  budeme možná muset poskládat dohromady, že ne na každou rodinu

vyjde samostatný pokoj. Nicméně se vám samozřejmě budeme snažit co nejvíce vyjít

vstříc.

Doporu čené vybavení : dobré boty, dostatečné oblečení, pláštěnka a vybavení do

deště, čepice nebo šátek proti větru, rukavice (na Sněžce mnohdy potřeba i v létě),

drobné hry na večer.



 

Program (zm ěna je možná)

PÁ

11:00 zahájení ubytovávání - Skalní hrad, Dolní Malá Úpa č.119

14:00 oficiální zahájení programu u altánu v parku Správy KRNAP ve Vrchlabí

14:30 – 15:30  vedená prohlídka novým Krkonošským centrem environmentálního

vzdělávání Správy KRNAP ve Vrchlabí a program pro děti

16:00 –17:00 prohlídka zámeckého parku a klášterní štěpnice Správy KRNAP 

SO

8:00 společná snídaně

9:30 – 10:30 program Dubínku pro děti v areálu ubytování

11:40 autobus do Pece pod Sněžkou

12:00  lanovkou  na  Sněžku,  poté  zpět  lanovkou  na  Růžovou  horu  a  dále  pěšky

k ubytování (cca 5km, mírné klesání, nutné vhodné vybavení do hor!)

NE

8:00 společná snídaně

9:30 – 10:00 opuštění ubytování

10:00 přesun společně auty do Janských Lázní

10:30 – 11:45 individuální prohlídka lázní a oběd

11:45 sraz u lanovky „Černohorský expres“

12:00  lanovkou  na  Černou  horu,  vedená  exkurze  naučnou  stezkou  Černohorské

rašeliniště  (okruh  cca  5  km  téměř  po  vrstevnici),  poté  lanovkou  zpět  a  oficiální

ukončení programu

 

* V pátek nebo sobotu se chystá navíc večerní výprava pro nezničitelné děti kousek

po pohádkové naučné cestě (jen k prvnímu zastavení "Proč jsou chaloupky v horách

jako malované"). Odměnou zde bude pro děti venkovní dětské hřiště a pro dospělé

bar či restaurace penzionu Permoník.


