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Tisková zpráva
PressTrip KRKONOŠE
Ve dnech 20. - 21. 6. 2018 se na trasu ve směru Harrachov – Špindlerův Mlýn – Pec pod
Sněžkou vydala nenápadná skupinka sedmi pěšáků čítající převážnou část novinářů.
Pod organizační taktovkou Svazku Krkonoše si vzali za cíl zmapovat pro čtenáře
hřebenovou část nejvyšších českých hor a pak se následně v tištěných i elektronických
médiích podělit o nevšední zážitek z pěší turistiky a s batohem na zádech.
Trasa na první den - Harrachov - Resort sv. František - Erlebachova bouda (délka: 19,1 km), s
obědem na Martinově boudě a zajímavostmi na trase: např. Muzeum Šindelka, Mumlavský
vodopád, Nauční stezka „Živá mrtvá Mumlava“, vyhlídka na Ptačím kameni, Petrova bouda
(stavba by měla být dokončena v roce 2019).
Trasa druhého dne: Resort sv. František - Erlebachova bouda nad Špindlerovým Mlýnem Pec pod Sněžkou (délka: 19 km) s obědem na Luční boudě a zajímavostmi na trase: např.
Naučná stezka Čertův důl, Památník obětem hor, Vyhlídkové místo u Výrovky, Zelený důl.
K dvoudennímu putování v doprovodu Radka Drahného, odborného mluvčího ze
Správy KRNAP, doplnila Bc. Alena Jahodová, manažerka Svazku Krkonoše, která
trasu a program připravila: „Ve středu 20. 6. 2018 jsme se sešli ve Vrchlabí, abychom
prožili společně pěší dvoudenní výletní putování s batohy na zádech za jedinečností
Krkonošského národního parku. Počasí nám přálo, a tak jsme první den prošli pohodovou
krásnou trasu po krkonošských hřebenech, se zastávkou na oběd na Martinově boudě. Cestu
zakončili na Erlebachově boudě, popovídali si a vyzkoušeli zdejší wellness. Druhý den jsme
vyrazili směr Pec pod Sněžkou se zastávkou na Luční boudě. Trasa byla o trochu náročnější
na stoupání do kopců a z kopců, ale ty jedinečné výhledy a zvuky krkonošské přírody za to
rozhodně stály. Z Pece pod Sněžkou jsme se společně auty vrátili do Vrchlabí a zde se naše
cesty opět rozdělili. Byl to skvěle strávený společný čas s lidmi, kteří se věnují žurnalistice.
Své zážitky předají dál … A třeba se za rok, nebo i dříve, zase sejdeme na podobné akci 😊…“
Ředitelka Svazku Krkonoše Eva Šulcová k akci vyhodnotila: „Jsme rádi, že novináři
přijali naše pozvání a měli tak možnost projít si Krkonoše s baťohem na zádech, vnímat krásu
a jedinečnost našich hor a užít si je bez davu turistů, což bylo naším záměrem. S žurnalisty
jsme strávili celé dva dny ve výborné náladě, sešla se nám velmi dobrá parta😊.“
Zpracovala: D. Palátková, červen 2018. 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

