
Dumnie nosić nazwę, która zawiera słowo raj, to 
rzadki przywilej. Region Czeski Raj zdecydowanie 
na swoją nazwę zasługuje! Obszar, w którym można 
podziwiać wspaniałą i różnorodną przyrodę, a także 
wielowiekowe zabytki oraz cenne przykłady archi-
tektury ludowej oczaruje Państwa, tak jak oczaro-
wał naszych przodków w XIX wieku, którzy właśnie 
tak nazwali ten region leżący w środkowym biegu 
rzeki Izery.
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Odkrywanie Sobotki można zacząć na ryn-
ku otoczonym podcieniami z empirowym 
ratuszem i domem, w którym urodził się 
poeta Fránia Šrámek. Warto odwiedzić do-
minantę miasta, kościół św. Marii Magda-
leny. Bajkowe wrażenie dopełniają domy 
zrębowe, takie jak Folwark Šolca z  galerią. 
Na całe malownicze miasteczko jak straż-
nik patrzy pałacyk łowiecki Humprecht z 
piękną salą owalną. Romantyczną doliną 
Plakánek dojdą Państwo do zamku Kost, 
znanego z wielu czeskich bajek. Po drugiej 
stronie drogi znajduje się skalne mieszka-
nie Barušky. Wiejskie uroki Czeskiego Raju 
dopełniają wsie zrębowe, Střehom i Vesec, 
która ma swoje słynne alter ego – Liptákov 
Cimrmana.

4. SOBOTKA

Bajkowe miasto Jičín kojarzy się głównie 
z postacią Albrechta Wallensteina. Jego śla-
dy można tu znaleźć dosłownie na każdym 
kroku. Zwiedzanie warto rozpocząć od ba-
rokowej Loggi Wallensteinów, która ożywa 
podczas różnych wydarzeń. W podziemiach 
zagramy w rebusową grę W cieniu Wallen-
steina. Następnie lipową aleją dojdziemy 
do Pałacu Wallensteina z Muzeum Gry. 
Interaktywna wycieczka przekona Państwa, 
że kolekcje muzealne nie muszą być nudne. 
Dzieciom spodoba się wizyta w Warsztacie 
Szewskim Rumcajsa. Wycieczka do poblis-
kich Skał Prachowskich pozwoli zobaczyć 
wspaniałe widoki i teatry skalne, a Muzeum 
Przyrody Czeskiego Raju przybliża nie tyl-
ko sam skalny krajobraz.

2. JIČÍN

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy w  zabyt-
kowym centrum z muzeum, pałacem Wallen-
steinów i neogotyckim ratuszem. Częścią 
Lomnic jest także wiejski rezerwat zabytków 
Karlov, który reprezentuje typową podkarko-
noską architekturę ludową. Warto spróbować 
tradycyjnych słodkości – Lomnickich Sucha-
rów. Oryginalne wrażenia zapewnią skocz-
nie narciarskie. Na okolicę można popatrzeć 
z wieży widokowej znajdującej się na szczy-
cie skoczni. Na wzgórze Tábor prowadzi dro-
ga krzyżowa. Na szczycie wznosi się kościół 
Przemienienia Pańskiego i wieża widokowa 
Tichánka z restauracją. W ramach zwiedzania 
warto zobaczyć romantyczną budowlę ukrytą 
w lesie – wieżę Alaina oraz jeziorko ze źródłem 
rzeki Cidliny u podnóża Tábora.

10. LOMNICE 
NAD POPELKOU8.

Formacje skalne i zapierające dech widoki – to 
Příhrazské skály. Ich najbardziej znaną częś-
cią jest zamek skalny Drábské světničky – na 
jego południowym krańcu znajdziemy pozo-
stałości grodziska i zamku skalnego Klamor-
na. Złota Ścieżka Czeskiego Raju prowadzi do 
wąskiego wąwozu Studený průchod, punk-
tu widokowego Krásna vyhlídka, do Starých 
Hradów u Příhraz i wykutego w skale miejsca 
modlitwy Hynšta. Na południe od Příhraz-
ských skal latem ochłodzimy się w  stawie 
Komárovskim, drugim co do wielkości w Cze-
skim Raju. Śladami bajki „Lotrando i Zubejda“ 
warto wybrać się do ruin zamku Valečov.  
W amfiteatrze pod zamkiem można wziąć 
udział w jednym z wydarzeń Valečovskiego 
Lata Kultury. 

FORMACJA 
PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY6. HRUBOSKALSKO

Do spędzenia wspólnych romantycznych chwil 
zaprasza zamek Hrubá Skála. Hotel może być 
punktem wypadowym do poznawania regio-
nu zwanego Hruboskalsko. Wspaniałe wido-
ki rozciągają się z punktów widokowych Ma-
riánská i Zámecká vyhlídka oraz Na Kapelę. 
Przez Mysią Dziurę można dojść do dawnego 
uzdrowiska Sedmihorky ze źródłami leczni-
czymi. Spacer między skałami prowadzi do 
zamku Valdštejn, który uważany jest za naj-
starszy w Czeskim Raju. W okolicy folwarku 
Kopica znajduje się wiele płaskorzeźb skal-
nych, tworzących wyjątkową galerię pod gołym 
niebem. Nagrodą dla małych wycieczkowi-
czów będzie wizyta w kompleksie Szczęśliwa  
Kraina w Karlovicach.

Odnowiony pałac otworzył swoje bramy 
dla zwiedzających w 2016 roku. Oprócz tra-
dycyjnego zwiedzania pałac oferuje wy-
cieczki specjalne dla małych poszukiwaczy 
przygód. Rodziców obowiązuje wtedy za-
kaz wstępu, mogą więc od małych „rozra-
biaków“ odpocząć, zwiedzając sąsiedni 
Browar Svijany. W trakcie gry pałacowej 
Arcana można rozwiązać tajemnicę pałacu 
lub wypożyczyć plecak i w ramach zabawnej 
gry spenetrować jego okolicę. W restaura-
cji browaru warto skosztować kulinarnych 
specjałów. W gorące letnie dni ochłodę ofe-
rują Jeziora Malý i Velký Písečák.

5. SVIJANY  

Ze względu na swoje położenie miasto Tur-
nov nazywane jest sercem Czeskiego Raju. 
Z  historią i geologią tego popularnego ob-
szaru skalnego zapoznamy się w turnovskim 
Muzeum Czeskiego Raju, gdzie znajduje 
się również interaktywna wystawa o feno-
menalnej tradycji wspinaczkowej. W  Syna-
godze Turnov poznają Państwo historię tu-
tejszej społeczności żydowskiej. Wystawa na 
zamku Hrubý Rohozec przybliży sposób ży-
cia arystokratycznego rodu Des Fours. Z ko-
lei życie ludności wiejskiej można poznać 
podczas zwiedzania folwarku Dlaska. Z Tur-
nova można wyruszyć na zwiedzanie Skał 
Klokočskich z ruinami zamku Rotštejn lub 
wejść na pobliski Kozákov, najwyższą górę 
Czeskiego Raju.

9. TURNOV 

Dominantą miasta jest Zamek Mladobole-
slavski, w którym znajdują się ciekawe wy-
stawy Muzeum Regionu Mladoboleslavska. 
W pobliskim pałacu Templ mieści się wysta-
wa multimedialna. Z wieży renesansowego 
Ratusza Staromiejskiego widać zabytkowe 
serce królewskiego miasta, a żadnej atrakcji 
miasta nie pominiemy, spacerując po nim 
Drogą Metalową z 16 panelami audiowizual-
nymi. Fani motoryzacji docenią wystawę Mu-
zeum ŠKODA AUTO i zwiedzanie linii produk-
cyjnych czeskiego producenta samochodów. 
Warto także odwiedzić Muzeum Lotnicze M. 
Vlacha. W  pobliskich Kosmonosach można 
obejrzeć kaplicę loretańską z fasadą bogato 
zdobioną reliefami. Romantyków zachwyci 
widok z  ruin zamku Michalovice nad rzeką 
Izerą.

1. MLADÁ BOLESLAV

Pałac Mnichovo Hradiště zaprasza na spacer 
po komnatach sławnego wodza Albrech-
ta Wallensteina. Barokowy pałac skry-
wa cenne zbiory, teatr i ciekawe rekwizyty 
teatralne. Grobowiec cesarskiego dowódcy 
znajdziemy w kaplicy św. Anny dawnego 
klasztoru kapucynów. Na II piętrze pałacu 
można obejrzeć Muzeum Miasta Mnichovo 
Hradiště z unikatowym ogromnym mode-
lem skalnego zamku Drábské světničky. W 
ogrodzie pałacowym znajduje się stajnia i 
tzw. sala terrena. Adrenalina wzrośnie nam 
w Wakeparku Veselý Vlek w piaskowni Ve-
selá, gdzie można spróbować jazdy na nar-
tach wodnych, wakeboardingu lub slackli-
ne‘u. Spacer do ukrytej kaplicy św. Stapina 
obok zwierzyńca Klokočka będzie przyjem-
nym urozmaiceniem dnia.

7. MNICHOVO HRADIŠTĚ

Podczas zwiedzania romantycznych ruin 
pałacu Zvířetice koniecznie trzeba wejść 
na szczyt wieży, skąd rozciąga się widok na 
daleką okolicę. W podzamczu ukrywa się 
mała kolejka ogrodowa dla uciechy małych 
i dużych gości. W Folwarku Garncarskim 
Zvířetice można zapoznać się ze zvířetic-
ką ceramiką ludową, obejrzeć wystawę lub 
wziąć udział w warsztatach. W pobliskim Ba-
kovie nad Jizerou znajduje się małe muzeum 
z wystawą etnograficzną i browar Garp. W 
pobliżu położonej niedaleko miejscowoś-
ci Kněžmost z wieży widokowej Čížovka 
można podziwiać widoki na skały Czeskiego 
Raju, zamek Trosky lub szczyty Karkonoszy.
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