Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tisková zpráva
Kam v létě za zážitky, poznáním a kulturou
Letní čas přináší více světla, slunce, touhu po zážitcích a poznání. Krkonošští pořadatelé
se snaží. Sypou jako „z rukávů“ jednu zajímavou akci za druhou. Krkonošská
informační centra nabídky evidují, popularizují a zvou širokou veřejnost. Část
nejaktuálnějšího dění a plány na letní sezonu 2016, prostřednictvím zástupců
jednotlivých informačních center, z nabídky představujeme:
Špindlerův Mlýn: Špindlerovská pouť, Mlynářovy toulky, Festival jídel. Skiareál MELIDA,
a.s.: nová šestisedačková lanovka RWE Line sv. Petr. Hotel Harmony: muzeum bunkry
přístupné pro širokou veřejnost, v letní sezoně nutná rezervace, možnost prohlídky i
s průvodcem pro cizince, vstup do mínus 2. patra za 50 Kč, vstup do mínus 3. patra
s průvodcem 80 Kč.
Rokytnice nad Jizerou: Krkonošská kuchyně (23. 7. 2016). Nově otevřená půjčovna
elektrokol a terénních koloběžek.
Vrchlabí: ZŠ Školní na Liščím kopci vytvořila dvě hledačky „S Gendorfem až na Kačák“ a
„S Gendorfem centrem města“, k dispozici jsou pro zájemce i v Regionálním turistickém
informačním centru Krkonoše. Město Vrchlabí ve spolupráci s režisérkou Libuší Rudinskou
natočí film „Čtvero ročních období na vrchlabsku podle Vivaldiho“. Informační centrum
vytvořilo nabídku aktivit ve městě „Léto ve Vrchlabí“.
Jilemnice: Informační centrum zpracovalo přehled akcí na celé léto v Jilemnici. Jilemnická
Televize Krkonoše točí spot o Jilemnici, provázat jím bude český herec a jilemnický rodák
Stanislav Zindulka.
Černý Důl: Dětský den (25. 6. 2016), Nohejbalový turnaj, Tenisový turnaj. Letošní letní
sezonu poprvé pojede sedačková lanovka na Špičák.
Lánov: Pochod na Sněžku (25. 6. 2016). V letošním roce se Výstava jiřin uskuteční
s mezinárodní účastí pěstitelů.
Správa KRNAP: Všechny připravované akce naleznete na webových stránkách
www.krnap.cz.
Kompletní nabídku informací a letních programů naleznete na www.krkonose.eu
v Kalendáři akcí nebo v TOP akcích.

D. Palátková, Červen 2016. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života
Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

