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MíSTA, KDe ZíSKáTe RAZíTKo
Zámek Adršpach

Dolní Adršpach 75, 549 57 Adršpach, www.zamekadrspach.cz

Turistické informační centrum Adršpašské skály

Dolní Adršpach 26, 549 57 pošta Teplice nad Metují, www.skalyadrspach.cz

Informační centrum Broumovska

Mírové nám. 105, 550 01 Broumov, www.broumov-mesto.cz

Farma Wenet

Kladská 346, 550 01 Broumov, www.wenet.cz

Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci

B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec, www.cervenykostelec.cz

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec

Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec, www.cervenokostelecko.cz

Regionální informační centrum Česká Skalice

Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice, www.ceskoskalicko.cz

Informační bod Ratibořice - Kuželník u Panského hostince

552 03 Česká Skalice, www.ceskoskalicko.cz

Informační centrum Hronov

nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, www.informacnicentrumhronov.cz

Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí

Čapkova 193, 549 31 Hronov, www.muzeumpodcepici.cz 

Informační centrum Jaroměř

nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř, www.jaromer-josefov.cz

Městské muzeum v Jaroměři – Wenkeův dům

Husova 295, 551 01 Jaroměř, www.muzeumjaromer.cz

Informační centrum Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice

nám. Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice, www.malesvatonovice.cz

Hornické muzeum a informační centrum Rtyně v Podkrkonoší

542 33 Rtyně v Podkrkonoší, www.rtyne.cz

Důl Bohumír

Areál firmy Gemec-Union a.s., 542 13 Jívka 187, www.djs-ops.cz

Městské informační centrum Náchod

Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, www.mestonachod.cz

Městské informační centrum Náchod - zámek

Zámek 1282, 547 01 Náchod, www.mestonachod.cz

Městské informační centrum Nové Město nad Metují

Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové Město nad Metují, www.infocentrum-nmnm.cz

Informační centrum Police nad Metují

Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují, www.policko.cz

Turistické informační centrum Teplice nad Metují

Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, www.teplickeskaly.com

Informační centrum Úpice

nám. T. G. Masaryka 30, 542 32 Úpice, www.upice.cz

Centrum Walzel – Fabrika na zážitky

Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí, www.fabrikanazazitky.cz

Klodzko – tvrz

ul. Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko, www.twierdza.klodzko.pl

Podzemní město osówka

ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca, www.osowka.cz

Muzeum hornictví – Nowa Ruda – pokladna

Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda, www.kopalnia-muzeum.pl

Muzeum Papírenství Duszniki-Zdrój

ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, www.muzeumpapiernictwa.pl

Horská chata „Na Szczelincu“

Karłów 9, 57-350 Kudowa Zdrój, www.naszczelincu.pl

Podrobnější seznam výdejních míst naleznete na www.toulavybatoh.cz.

www.toulavybatoh.cz

Ilustrovaná mapa
KLADSKÉHO POMEZÍ 
A HRABSTVÍ KLADSKÉHO 

Pojďte společně s Toulavým baťohem 
do Kladského pomezí.

Nevíte 

KAM NA VÝLET 

s dětmi?

Sportovní areál Havlovice

Důl Bohumír

Muzeum Pod čepicí

Farma Wenet

Podzemní město osówka

Významní partneři Kladského pomezí

Ahoj malí výletníci,

jmenuji se „Toulavý baťoh“ a v ruce právě držíte moji ilustrovanou mapu turistické
oblasti Kladského pomezí a Hrabství Kladského s vyznačenými místy, kde máte
možnost získat razítka, která si necháte otisknout do mapy.

•	 Jednotlivá razítka dostanete ve výdejních místech,  
vyznačených v seznamu na mapě.

•	 Při předložení mapy s pěti různými razítky získáte cestovní pláštěnku  
nebo přívěšek na klíče se samonavíjecím metrem.

•	 Všichni, kteří se ve výdejním místě prokáží mapou s pěti nasbíranými razítky  
a poskytnou svůj kontakt, budou na konci sezony slosováni o hodnotné ceny.

•	 Sledujte aktuality na www.toulavybatoh.cz a www.facebook.com/
kladskepomezi.

Přeji Vám hodně zábavy u nás v Kladském pomezí!
Váš Toulavý baťoh

S b í r e jt e  r a z ít k a

Místo pro další razítka

Soutěžte s námi 
o úžasné ceny

Slosování 4. října 2019

Výsledky slosování sledujte na www.toulavybatoh.cz 
a facebooku Kladského pomezí.

Vyhrajte i Vy 

jednu z 10 cen

1. cena 
Víkendový pobyt pro celou rodinu (2+1) 
v hotelu Rajská zahrada **** 
s volným vstupem do hotelového wellness v hodnotě 6 000 Kč

2. cena 
Víkend strávený na farmě Wenet včetně ubytování pro 2 osoby 
v hodnotě 4 000 Kč

3. cena 
Víkendový pobyt v chatce v kempu Brodský Červený Kostelec 
pro čtyřčlennou rodinu s celodenním zapůjčením koloběžek 
v hodnotě 2 500 Kč

4. - 8. cena 
Rodinná vstupenka do podzemního města Osówka v hodnotě 500 Kč

9. - 10. cena 
Rodinná vstupenka All Inclusive do pevnosti Josefov v hodnotě 200 Kč



Nové Město nad Metují patří mezi klenoty renesančních českých měst. Bylo založeno 
na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují. Historické centrum - 
náměstí s podloubím, mázhausy starých domů, děkanský kostel, zámek  
s ojedinělou zahradou - tvoří městskou památkovou rezervaci. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Zámek Nové Město nad Metují – vydejte se na prohlídku zámku „Od půdy po 
sklep“ a dozvíte se, pro koho byla připravována jídla v zámecké kuchyni, zda jsou 
ve sklepení ukryta strašidla a další zajímavosti  
Klopotovské údolí – strážcem údolí je sympatický jelen Matěj. V obůrce žije 
rozrostlá rodinka divočáků. Na naučné stezce můžete potkat i jiná zvířata a přinést 
jim něco na zub 
Kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově – téměř 500 let starý půvabný dřevěný 
kostel je považován za jeden z nejstarších v Čechách
Bartoňova útulna – chata sloužící jako výletní restaurace v malebném údolí 
Peklo u Nového Města nad Metují je postavená podle návrhu známého architekta 
Dušana Jurkoviče

Do města nazývaného „Český betlém“
N O V É  M Ě S T O  N A D  M E T U J Í

Jistě všichni znáte naši velkou spisovatelku Boženu Němcovou a její dílo Babička, které 
je neodmyslitelně spjato s Babiččiným údolím. Pokud se chcete o této slavné dámě, 
jejím životě a dílu dozvědět více, pojďte putovat s námi až ke kořenům jejího dětství.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Barunčina škola – dřevěnou školu v České Skalici navštěvovala Božena 
Němcová, tehdy ještě jako Barunka Panklová
Zámek Ratibořice – letní sídlo vévodkyně Kateřiny Zaháňské v empírovém stylu, 
v jehož okolí se nachází rozsáhlý park 
Rudrův mlýn, mandl, Staré bělidlo – nahlédněte do interiérů původních 
dochovaných venkovských staveb zasazených do romantického Babiččina údolí 
Maloskalický muzejní areál – pozůstatky středověké tvrze a Muzeum Boženy 
Němcové se nacházejí nedaleko náměstí v České Skalici 
Rozhledna Žernov – na okraji Žernova byla postavena nová rozhledna, od které 
dojdete příjemnou tříkilometrovou procházkou přírodou do známého Babiččina 
údolí

S vévodkyní do malebného údolí Úpy
Č E S K Á  S K A L I C E

Už znáte medvědy Ludvíka a Dášu z náchodského zámku? Najdete je v zámeckém 
příkopu. Na náměstí se posaďte na lavičku vedle spisovatele Josefa Škvoreckého  
a projděte se po stopách jeho slavného románového hrdiny Dannyho Smiřického. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Státní zámek Náchod – nabízí několik zajímavých prohlídkových okruhů, 
můžete vystoupat na věž nebo navštívit sklepení 
Zámecká obora – nezapomeňte zajít do nedaleké obory v zámecké aleji, která 
byla zřízena pro daňky a muflony
Pranýř – stojí na rohu barokní staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí, 
vyhotoven v 17. století
Zvonkohra – zajímavou atrakcí na Karlově náměstí je čtyřmetrová zvonkohra, na 
jejímž vrcholu se skví miniatura místního zámku
Podkova – najdete ji zasazenou na Karlově náměstí, ztratil ji tu prý kůň zimního 
krále Fridricha Falckého
Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin – soukromá 
sbírka na ploše 200 metrů čtverečních představuje exponáty pocházející z 19. století 
až po současnost

Na zámek za medvědy a Černou paní
N Á C H O D

Hráli jste si rádi na vojáky? Budete si tak připadat při prohlídce pevnosti Josefov, 
kterou založil císař Josef II. Do ruky dostanete malou lucerničku a část podzemních 
chodeb budete prozkoumávat i potmě! Předtím se však ještě zastavte ve 110 let 
staré výtopně, kde si prohlédnete lokomotivy z dob, kdy železnici ještě vládla pára.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
První vojensko-historické muzeum M. Frosta – nachází se v blízkosti 
Bastionu I, kde naleznete vstup do podzemních chodeb. Zblízka si prohlédneme 
vojenské uniformy, přilby, zbraně a další předměty z několika historických období 
a válečných událostí z celého světa
Městské muzeum Josefov – expozice muzea přibližuje historii souměstí 
Jaroměře a Josefova
Muzeum magie – ucelený areál věnovaný magii, kouzlům, záhadám i umění
Železniční muzeum Výtopna – obrovské parní lokomotivy pocházející  
z 19. století a další exponáty nadchnou nejen milovníky techniky 
Muzeum motocyklů a hraček Šestajovice – české silniční i sportovní 
motocykly, expozice „Panenky a kočárky našich babiček“

Za císařpánem do pevnostního města
J A R O M Ě Ř

Znáte našeho slavného spisovatele Aloise Jiráska? Jistě ano, a proto navštivte 
jeho rodný domek, abyste se o něm dozvěděli ještě více. Ve mlýně Dřevíček Vám 
pan mlynář rád ukáže, jak se dříve mlela mouka, a zároveň i povypráví o životě ve 
mlýně. Jako každý správný mlýn i tento má svého vodníka a čerta. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Park Aloise Jiráska – nachází se za rodným domkem. Vyvěrají tu dva minerální 
prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko-železitou vodou
Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí – v centru Hronova vzniklo 
zábavně vzdělávací centrum pro děti i dospělé. Připravuje stálé i proměnlivé kratší 
výstavy. Je místem úžasného poznávání a tvoření
Skalákova studánka v Maternici – v údolí potoka Zbečník se nachází studánka 
opředená pověstmi. Její okolí zdobí svaté obrázky a křížky, poděkování místních 
obyvatel za ochranu před epidemií cholery
Rozhledna Na Signálu – 29 metrů vysoká rozhledna skýtající úchvatné pohledy 
na Stolové hory v nedalekém Polsku se nachází nad obcí Horní Radechová

Čapkova 193, 549 31 Hronov
(2. patro bývalé hotelové školy v centru 
města – na autobusovém nádraží)
+420 606 817 607
info@muzeumpodcepici.cz
www.muzeumpodcepici.cz 

NÁŠ TIP !

Zábavně-vzdělávací muzeum pro děti 
i dospělé. Duben - prosinec 2019 nová 
výstava „Jé, chemie“. Tabulka chemických 
prvků má letos kulaté narozeniny. 
Uplynulo 150 let od doby, kdy ji 
D. I. Mendělejev představil ruské chemické 
společnosti! Přijďte se pobavit a dozvědět 
se víc do muzea a máte prvky Pod čepicí! 
Součástí výstavy je tvořivá dílna.

InteraktIvní MuzeuM 
chytré zábavy Pod čePIcí

Vodník a čerti ve mlýně
H R O N O V

Všichni rádi pozorujeme, co se nám zjevuje na obloze. Ale co se skrývá ještě výše 
nám prozradí v úpické hvězdárně, kde kromě hvězd, družic a ostatních planet 
zkoumají především Slunce. Ve městě můžeme obdivovat architektonické skvosty 
jako dům rodiny Čapkovy, na náměstí pak raně barokní radnici z roku 1678 nebo 
kapli sv. Michala s velkou cibulovitou bání.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové – v muzeu jsou pořádány 
tematické výstavy. Ze stálých expozic se dozvíme zajímavosti o životě rodiny 
Čapkovy a také příběh hradu Vízmburku. Významná je galerie skvostných obrazů 
úpické rodačky Julie W. Mezerové 
Dřevěnka – pod náměstím v Úpici se u silnice krčí nejstarší místní dřevěná 
stavební památka, postavená z neotesaných klád 
Sportovní areál TJ Sokol Havlovice – široká nabídka sportovních aktivit pro 
rodiče i děti – minigolf, hřiště na tenis, fotbal, plážový volejbal, dětské hřiště a obří 
nafukovací trampolína 150 m2, občerstvení

+420 602 123 990
www.rtyne.cz

Otevírací doba
Út – Ne od 9:00 do 12:00 a od 13:00 
do 16:00 (květen – září)

Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší 
se vedle expozic etnografie a selských bouří 
může pochlubit největší expozicí hornictví 
v severovýchodních Čechách mapující 
400 let těžby uhlí v Jestřebích horách. 
Na expozici navazuje naučná stezka po 
hornických památkách.

hornIcké MuzeuM 
ve rtynI v Podkrkonoší

Výlet ke hvězdám
Ú P I C E

Adršpašské skály se staly díky své výjimečnosti také místem natáčení mnoha 
známých českých pohádek - např. Z pekla štěstí, Peklo s princeznou, Třetí princ  
a další. Hojně navštěvované skalní město přitahující velké množství návštěvníků  
je vhodné navštívit mimo hlavní letní sezonu. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Pískovna – malebné jezírko vzniklo zatopením bývalé pískovny
Velký vodopád – nachází se na půli cesty skalním městem téměř u adršpašského 
jezírka
Adršpašské jezírko – jezírko sevřené příkrými skalními stěnami nabízí výlet na 
pramici s průvodcem
Zámek Adršpach – v nově zrekonstruovaném barokním zámku najdete první 
horolezecké muzeum u nás, muzeum lnářství a uměleckou galerii
Křížový vrch – přírodní rezervace dostupná z hlavního parkoviště, po 2 km 
dojdete na nádhernou vyhlídku

Dolní Adršpach 75
549 57 Adršpach
+420 491 423 979
info@zamekadrspach.cz
www.zamekadrspach.cz

NÁŠ TIP !

Brány zámku se opět otevírají. Kromě 
expozice pískovcového lezení se můžete 
těšit na expozici lnářství, uměleckou galerii 
a rodinnou únikovou hru Třetí princ.  
V zámecké zahradě Vás čeká bohatý 
kulturní program a letní kino. Na každý 
pátek o prázdninách je  připravena 
spousta zábavy s Janem Žižkou.

záMek adršPach

Skalní město jako v pohádkách
A D R Š P A C H

Už jste někdy našli poklad? Pojďte se projít Teplickým skalním městem a staňte se na 
chvíli hledačem pokladu, který ve skalách ukryli loupeživí rytíři – někdejší obyvatelé 
středověkého hradu Střmen.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Sibiř – úzká soutěska mezi vysokými masivy, jedno z nejchladnějších míst 
Teplických skal, kde najdete sníh mnohdy i začátkem léta
Rozhledna Čáp – celoročně přístupná třináctimetrová rozhledna na vrchu Čáp 
v Adršpašsko – teplických skalách nabízí výhled na přilehlé skalní město 
i vzdálené vrcholky hor
Osada Skály – zřícenina hradu Skály, která nabízí úchvatné výhledy do okolí  
a také na zámeček Bischofstein ležící v podhradí
Teplický Quest – vyzvedněte si text a mapu v turistickém informačním centru 
a vydejte se od jedné zajímavosti ke druhé, vyplňujte tajenku, která vám na konci 
cesty vydá tajemství v podobě místa, kde je uschován poklad

Za pokladem pískovcových skal
T E P L I C E  N A D  M E T U J Í

Znáte večerníčkové postavičky Bob a Bobek, víla Amálka, motýl Emanuel, 
Krteček nebo Rákosníček? U rybníka Brodský v Červeném Kostelci vzniká galerie 
pohádkových postav pod širým nebem! V Červeném Kostelci se dozvíte střípek 
ze života Boženy Němcové a možná i objevíte záhadný hradní poklad.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Kostel sv. Jakuba Většího – výrazná dominanta náměstí v Červeném Kostelci je 
příkladem barokního umění spjatého s K. I. Dientzenhoferem 
Modelová železnice v zahradě – v zahradě před rodinným domem vedle kina 
Luník směrem k rybníku Brodský si prohlédněte přímo kouzelný model železnice. 
Budete-li mít štěstí, spatříte vláčky v pohybu při projížďce
Domek Boženy Němcové – nahlédněte do světnice, kde v kupeckém domku  
s přízemním krámkem žila po svatbě spisovatelka Božena Němcová 
Devět křížů – místo opředené pověstmi. Zde statečný Heřman z Vízmburku zachránil 
svou milou Anežku ze spárů devíti zlosynů a lapků, které na tomto místě udolal
Hrad Vízmburk – zřícenina hradu uprostřed lesů, která byla zasypána sutí  
a teprve koncem 20. století odkryta do nynější podoby  

B. Němcové 127
549 41 Červený Kostelec
+ 420 778 066 919
Otevírací doba 
Út – Ne od 10:00 do 16:00 
(květen – září) 
www.cervenykostelec.cz

NÁŠ TIP !

V centru města se nachází Domek 
Boženy Němcové s expozicí připomínající 
pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci. 
Nejmenší z nás mohou nově navštívit 
Pohádkové sklepení. Součástí prohlídky 
je zrekonstruovaná zahrada i blízký hrob 
Viktorky, jedné z postav z Babičky Boženy 
Němcové.

doMek boŽeny nĚMcové 
v červenéM koSteLcI

Za večerníčky k rybníku
Č E R V E N Ý  K O S T E L E C

Kdo šroubuje, nezlobí! Tak zní motto Muzea stavebnice Merkur v Polici n. Met., 
kde můžete obdivovat ocelové město nebo ježka v kleci. Než se vydáte do labyrintu 
stolové hory Ostaš, můžete si prohlédnout expozici Muzea papírových modelů. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Stolová hora Ostaš – pískovcové skalní bludiště se dvěma okruhy – Horní 
labyrint a Kočičí skály   
Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě – barokní kaple se nachází v místech, 
kde kdysi stával kříž s pozlacenou hvězdou
Geologický koutek – geokoutek nedaleko náměstí, který představuje 
geologickou stavbu Policka a jeho okolí  
Broumovské stěny – rokle, soutěsky a skalní hřiby vzniklé zvětráváním pískovce 
jsou neobyčejně zvláštní útvary přitahující stále více turistů. Východiskem tras 
jsou obce Police nad Metují, Hlavňov, Slavný, Machov 
Muzeum města Police nad Metují – nachází se v 1. patře benediktinského 
kláštera, v místnostech původně určených pro pobyt opata, včetně secesní 
opatovy kaple

Za poznáním muzeí i skal
P O L I C E  N A D  M E T U J Í

Už jste někdy viděli mumii? Že ne? Vydejte se s námi do nově revitalizovaného 
benediktinského kláštera a klášterní zahrady v Broumově. Mimo jiné poznáte 
i místa, kde studoval sám mladý loupežník Lotrando, který místo toho, aby se učil 
otcově loupežnickému řemeslu, seděl většinu času nad knihami.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Muzeum Broumovska – nachází se v 1. patře opatského křídla kláštera se stálou 
expozicí „Historie Broumova a Broumovska“
Dřevěný kostel Panny Marie v Broumově – nejstarší sakrální dřevěná stavba 
na území ČR, která byla vypálena husity a v roce 1459 znovu postavena
Ruprechtický Špičák – rozhledna na nejvyšším bodu Javořích hor v nadmořské 
výšce 880 m n. m. 
Questy Broumov – prozkoumejte zábavnou formou to NEJ z města a jeho okolí. 
Za správné vyluštění tajenky získáte drobnou upomínku

IC Broumovska
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov
+420 491 524 168
www.broumov-mesto.cz

NÁŠ TIP !

V centru města si můžete uschovat nejen 
svá kola, ale i objemnější zavazadla. 
V cyklodomě, který se nachází vedle vstupu 
do zahrady Benediktinského kláštera, se 
nachází také veřejné WC. Veškeré služby 
zde poskytujeme zcela zdarma. Možností, 
jak v Broumově strávit aktivní dovolenou, je 
nespočet, tak nasedněte na sedlo svého kola 
a vyrazte na cestu!

cykLodŮM

Mumie v klášteře
B R O U M O V

„Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme, pod dubem, za dubem, tam tě 
oškubem!“ Vzpomínáte, jak tuto písničku zpívali loupežníci z pohádky Lotrando  
a Zubejda?  Právě z Jestřebích hor, kam Karel Čapek zasadil děj své slavné 
pohádky, Lotrando pocházel. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Muzeum bratří Čapků – na náměstí v Malých Svatoňovicích si prohlédněte 
sousoší bratří Čapků, navštivte muzeum v rodném domě Karla Čapka 
s tematickými interaktivními prvky pro rodiny s dětmi 
Žaltman – na tomto nejvyšším vrcholu Jestřebích hor se nachází stejnojmenná 
kovová rozhledna
Lotrandova sluj – najdete ji nedaleko rozhledny. Na tomto místě se opravdu 
v 16. století usadil loupežník Sandman, který byl pohromou pro celý kraj
Kostel Sedmi radostí Panny Marie – součástí barokního poutního kostela 
v Malých Svatoňovicích je tajemná studánka spjatá s pověstí o zázračném 
uzdravení

Nám. K. Čapka 147                                                                                                                                              
542 34 Malé Svatoňovice
+ 420 499 886 295
muzeum@malesvatonovice.cz
www.malesvatonovice.cz

NÁŠ TIP !

Navštivte rodiště Karla Čapka. Projděte se 
parkem u náměstí s interaktivními tabule-
mi na motivy knihy Povídání o Pejskovi a 
Kočičce od Josefa Čapka, zahrajte si pexeso 
a zabavte celou rodinu. Prohlédněte si za-
jímavou expozici důlních strojů, dědičnou 
štolu Kateřina a Muzeum vojenské historie. 
Neza pomeňte navštívit Mariánský sad s 
jeho kapličkami a křížovou cestou. 

obec MaLé SvatoŇovIce

Po stopách loupežníka Lotranda
M A L É  S V A T O Ň O V I C E

ul. Grunwaldzka 20
58-340 Głuszyca
+48 748 456 220
biuro@osowka.pl
www.osowka.cz

NÁŠ TIP !

Podzemní městečko Osówka vzniklo v 
letech 1943-45 v průběhu 2. světové války. 
Během krátké doby byl postaven ohromný 
podzemní systém chodeb, hal a těžebních 
jam, vznikly také nadzemní stavby. 
Odborníci tvrdí, že po dokončení této 
stavby zde měly vzniknout tajné ubytovny 
pro německé vojáky nebo továrna na 
výrobu zbraní, či dokonce atomové 
laboratoře. 

PodzeMní MĚSto oSówka

Komenského 70
549 01 Nové Město nad Metují
+420 773 777 773, +420 778 424 450
hotel-rajska-zahrada@hotel.cz
www.hotelrajskazahrada.cz

NÁŠ TIP !

4****Hotel Rajská zahrada se nachází 
v blízkosti historického centra města 
na skalním ostrohu nad malebným 
údolím řeky Metuje. Nabízí kvalitní 
ubytování a rozsáhlou nabídku fitness 
a wellness služeb, které jsou přístupné i 
veřejnosti. Hotelová restaurace Vás zve na 
výbornou kuchyni zaměřenou na moderní 
gastronomii. Těšíme se na Vaši návštěvu!

hoteL rajSká zahrada

Areál firmy Gemec - Union a. s.
542 13 Jívka 187
+420 724 805 646
bohumir@gemec.cz
www.djs-ops.cz

NÁŠ TIP !

Ještě jste nikdy nebyli uvnitř naší Země? 
Neváhejte a vydejte se k nám poznat 
tajuplné chodby dolu Bohumír. Poznáte 
zde těžkou práci našich předků i příběhy 
opředené podzemí. Nejlepší na tom je, 
že v horku se zde ochladíte, před deštěm 
zase ukryjete! Pro odvážné jedince čeká na 
konci prohlídky přímo hornická zkouška! 
Pojďte se stát pravým havířem!

MĚdĚný dŮL bohuMír

Husova 295
551 01 Jaroměř
+420 491 812 731
www.muzeumjaromer.cz
Otevírací doba Út – Pá od 9:00 do 17:00, 
So – Ne, svátky od 13:00 do 17:00

NÁŠ TIP !

Wenkeův dům je nejvýznamnější stavbou 
tehdy začínajícího (1911) fenomenálního 
architekta Josefa Gočára (1880-1945) a je 
právem označován za „prorockou budovu“ 
moderny. Z původních interiérů se dochovaly 
například ikonický masivní lustr či funkční 
osobní výtah. Stálá expozice navozuje 
dobovou atmosféru prvorepublikového 
obchodního domu fy A. Wenke.  

MĚStSké MuzeuM 
v jaroMĚřI – wenkeŮv dŮM

Dlouhá 138
549 81 Meziměstí
+420 724 351 801
www.fabrikanazazitky.cz

NÁŠ TIP !

Přijeďte s kamarády nebo s celou rodinou 
do Walzlovky a užijte si skvělý den. Pod 
jednou střechou a za každého počasí 
u nás zažijete - restaurace Švejk, bowling, 
komplex tří nejmodernějších střelnic 
v ČR, solná jeskyně, lukostřelba, laserová 
střelnice, fitness, lezecká stěna, bouldering, 
vinotéka. Těšíme se na vaši návštěvu.

centruM waLzeL – fabrIka 
na záŽItky

Kladská 346, 550 01 Broumov
+ 420 777 762 305, wenet@seznam.cz
www.wenet.cz 
Otevírací doba (březen - září) 
od 10:00 do 17:00

NÁŠ TIP !

Přijďte poznat příjemné prostředí 
broumovské farmy. Návštěvníci  
u nás mohou vidět velbloudy Honzu  
s Princeznou, zvědavé lamy, kozy, oslíky, 
pštrosy, papoušky, dikobrazy, ovečky, 
slepičky, kachny a mnohá jiná domácí  
i exotická zvířátka. Od jara do podzimu 
zde kvetou zahrady, romantická zákoutí 
přímo vyzývají k odpočinku a relaxaci. 
Těšíme se na vás. 

farMa wenet brouMov
záŽItky Se zvířátky

NÁŠ TIP !


