
TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ

(pro dospělé i děti)
Asi nejznámější je Babiččino údolí ( https://www.ratiborice-
babiccinoudoli.cz/ ) Je dostupné jednak autem, ale nejkrásnější je
cesta na kole podél řeky.(https://www.region-adrspach.cz/aktivni-
vyziti/cyklotrasy/babiccinym-udolim/) Cyklotrasa vede rovnou před
Dřevěnkou. ( autem12km, na kole 10-14km)

Červený Kostelec (dostupné pěšky)

Pro milovníky historie je v Červeném Kostelci „Dům Boženy
Němcové“ na náměstí proti kostelu. Dům má příjemnou zahradu.

Kavárna Trees s posezením v malebné, designové zahradě plné květin
a bylinek. Najdeme zde také širokou nabídku bio bylinkových produktů.
Součástí je malé hřiště pro děti. https://www.trees.cz/cs
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Rybníky Brodský a Špinka nabízí koupání, občerstvení a možnost
rybolovu. Dostupné jsou na kole i pro děti ( 2,5km) a samozřejmě autem.
http://www.campbrodsky.cz/rybareni/

Česká Skalice (dostupné na kole a autem – 16km)

Koho zajímá úplný obrázek života Boženy Němcové může navštívit
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
(https://www.muzeumbn.cz/ )

Vodní nádrž Rozkoš známá velká vodní plocha vhodná k výletům
autem i na kole s možností koupání a vodních sportů (padlboard,
plachtění, rybolov)

http://www.campbrodsky.cz/rybareni/
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Broumov ( autem – 31km, na kole 34km)

Broumovský klášter je jeden z největších klášterů u nás s překrásnou
barokní kaplí a vzácnou knihovnou. Klášter byl zařazen do památek
Unesco.(https://www.klasterbroumov.cz/) VHODNÉ PRO STRAŠÍ DĚTI.

Broumovský pivovar nalezneme hned v blízkosti Broumovského
kláštera. Pivovar je možné navštívit s prohlídkou a ochutnávkou místních
druhů piv. https://www.pivovarbroumov.cz/cs/ VHODNÉ PRO DOSPĚLÉ

Broumovské stěny , Kaple Panny Marie Sněžné a chata Hvězda
(autem 24km, na kole 28km)

Hvězda, nacházející se ve výšce skalních stěn, je důležité výletní a
poutní místo. Je odtud překrásný výhled dolů do Broumovského
výběžku. V sezoně je zde otevřena stylová restaurace z počátku století.
http://www.chatahvezda-novakovi.cz/
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Adršpašsko – Teplické skály (autem 26km, na kole 22-26km)

Jakmile vstoupíte do národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické
skály, ocitnete se ve zcela jiném světě skalních věží. Výlet je vhodný pro
děti i pro sportovce. https://www.adrspasskeskaly.cz/

Jestřebí hory – Brendy – rozhledna Žaltman (dostupné autem
z vesnice Radvanice, na kole přes Odolov 12km) PRO DOSPĚLÉ NEBO
STARŠÍ DĚTI

Jestřebí hory jsou zhruba 20 km dlouhý zalesněný hřbet, na jehož
nejvyšším vrcholu Žaltman (740 m n. m.) je postavena stejnojmenná
rozhledna. Území Jestřebích hor je protknuto hustou sítí nejen
turistických tras, ale také cyklotras. Dalším typickým znakem pro tuto
příhraniční oblast je linie bunkrů, které byly postaveny ve 30. letech
minulého stolení k obraně našeho státu.
https://www.jestrebihory.net/cs/vylety#show

Hrady a zámky v okolí
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Hrad Vízmburk (pouze pěšky nebo na kole 3,3km)

Zámek Ratibořice (autem 11km, na kole 16km podle řeky Úpy)

Zámek Náchod (autem 12km)

Zámek Nové Město nad Metují a pohádkové Peklo (autem 25km)

NA VÝLET S DĚTMI
Bunkry Dobrošov a Stachelberg

Dobrošov (autem 18 km)

Pevnost Dobrošov se nachází přibližně 2 km od Náchoda a zahrnuje
dělostřeleckou tvrz Dobrošov, rozsáhlé sály propojené systémem
chodeb v podzemí tvrze. Vedle tvrze můžeme navštívit restauraci
v historické Jiráskově chatě.

https://www.hkregion.cz/dr-cs/105181-naucna-stezka-pevnosti-
dobrosov.html

Stachelberg (autem 31km)

Najdete tady několik malých bunkrů a jednu velkou pevnost.
Prohlédnete si tři části: vojensko-historickou expozici, podzemí pevnosti
a vyzbrojený objekt lehkého opevnění. Nezapomeňte si vzít do podzemí
v září a říjnu pevnou obuv a teplé oblečení, protože teplota v podzemí se
pohybuje kolem sedmi stupňů celsia.
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Více zde: https://www.region-krkonose.cz/pamatky/delostrelecka-tvrz-stachelberg/

Venkovní vodní areál Baldův svět a bobová dráha Mladé Buky
( autem 30km)

Na rozloze cca 40 000 m2 u nás najdete nové 3D-bludiště se třemi
patry, vyhřívané dětské brouzdaliště, houpačky, prolézačky s
tobogány, 6 místné trampolínové pole, vzduchové trámpolíny, letní
tubing, síťovou atrakci s vyhlídkou, přírodní bludiště, 4-
místnou bungee trampolínu, vodní hřiště, síťovou loď, duo
lanovku, mini zoo s malými holandskými kozičkami, maxi "Člověče,
nezlob se", ohniště, Čertovskou stezku a naučnou stezku Poznávej
přírodu s Baldou. Samozřejmostí je občerstvení ,sociální zázemí a
převlékárny.

 Součástí hřiště jsou i odpočinkové lavičky, stoly se slunečníky, altán a
stojany na kola. Vstup možný i s kočárky.

 Z důvodu čistoty a bezpečnosti je zde zákaz vstupu se psy a jinými
zvířaty.

https://www.areal-mladebuky.cz/cs/balduv-svet

Stezka korunami stromů a Lanový park Janské lázně+ výlet na
Černou horu

Stezka korunami stromů Janské Lázně (autem 41km)

https://www.region-krkonose.cz/pamatky/delostrelecka-tvrz-stachelberg/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.region-krkonose.cz%2Fpamatky%2Fdelostrelecka-tvrz-stachelberg%2F
https://www.areal-mladebuky.cz/cs/balduv-svet


Vyhlídková věž, která nabízí rozhledy do okolního stromoví i na Janské
Lázně, je vysoká 45 metrů, vodorovná část stezky se nachází ve výšce
24 metrů. Po trase mezi korunami stromů ujdete 1 511 metrů, dolů se
lze dostat tobogánem.

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/stezka-korunami-stromu-v-janskych-laznich

Lanový park

DOSPĚLÝ LANOVÝ PARK JE ROZDĚLEN DO DVOU OKRUHŮ –
KRÁTKÝ A DLOUHÝ
Krátký okruh trvá přibližně 45 minut a má 14 překážek.
Dlouhý okruh má 36 překážek ve výšce 4-12 m a trvá přibližně 2 hodiny.
Je jištěn feratovým systémem, se kterým vás naučí pracovat naši
instruktoři na trenažéru ještě před výstupem do lan. Lanový park je
určen osobám nad 140 cm výšky. Osoby mladší 15 let mohou v parku
z bezpečnostních důvodů lézt pouze v doprovodu zletilé osoby nebo si
můžete jako průvodce objednat instruktora. Instruktor je potřeba
rezervovat předem.

DĚTSKÝ LANOVÝ PARK – BABYPARK

Dětem pod 140 cm nebyl doposud přístup do lanového parku kvůli
výškovému omezení povolen. V Janských Lázních Je postaven první
lanový BABYPARK, který je určen dětem od 100 cm do 140 cm výšky.
Děti jsou jištěny bezpečným samonavíjecím zařízením.

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/stezka-korunami-stromu-v-janskych-laznich


https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=94289

Herní krajina Pecka Velká Úpa (autem 52km)

Unikátní soubor dřevěných interaktivních soch a objektů na motivy
krkonošské fauny nabízí nadživotní setkání se zvířecími obyvateli
nejvyšších českých hor. Strčit hlavu do tlamy rysovi, povozit se jelenovi
v paroží, změřit síly s výbojnými mravenci nebo vyšplhat čápovi do
hnízda může být poučné, stejně jako zábavné.

Přístup: Lanovka Velká Úpa – Portášky
Lanovka přepravuje muže, ženy, děti, kočárky, psy, kola,
koloběžky…jedním slovem všechny. Kočárek necháváme vyvážet
prázdný a samostatně, malé děti proto doporučujeme na cestu lanovkou
vázat do šátku, manducy nebo jiného nosítka.

https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=94289


https://www.pec-ka.cz/

Safari Park Dvůr Králové nad Labem /ZOO/(autem 32km)

Zoo se přednostně orientuje na africká zvířata. Vedle klasické pěší
pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také
projížďky mezi zvířaty buď upravenými turistickými autobusy, anebo ve
vlastních vozech návštěvníků. Součástí ZOO je nespočet hřišť pro děti a
občerstvení.

https://safaripark.cz/

Deštné v Orlických horách (autem 45km)

Kačenčina pohádková stezka

Kačenka, vládkyně Orlických hor, vás provede stezkou, jejíž součástí je
pohádkový příběh a několik stanovišť s interaktivními prvky a úkoly
související s příběhem daného stanoviště. Pro soutěživé je součástí
stezky pohlednice, do které se sbírají razítka, která jsou u každé
zastávky.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kacencina-pohadkova-stezka-
v-destnem-v-orlickych-h
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Kačenčin šenk Český Hobitín

Český Hobitín je unikátní soubor domků připomínající hobití vesničku
z románů od J. R. R. Tolkiena. V hobití vesničce najdete 5 domečků - tři
můžete obdivovat zvenčí a do dvou se můžete dokonce podívat dovnitř.

https://overenorodici.cz/cz/detail-mista/p1390-cesky-hobitin-orlicke-
hory
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