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Zápis – Zážitkový press trip pro české a polské novináře v Krkonoších 
 

Termín: 10. - 13. 9. 2018 
 
Cíl cesty: Zážitková místa na české a polské straně Krkonoš  
Odjezd: 10.09.2018  8:45 KARR – parkoviště, Jelení Hora 
Návrat: 13. 9. 2018 cca. v 17:45  KARR – parkoviště,  Jelení Hora 
                                             18:30 – parkoviště Sklárna Harrachov  
Nezapomenout s sebou: Vhodnou obuv a oděv, plavky, dobrou náladu. 

 
Vydařeného press tripu do česko-polských Krkonoše se účastnilo 7 českých a 6 polských 
novinářů. Kontakty na polské novináře jsme získali díky úzké spolupráci s hlavním partnerem 
projektu (KARR) a polským zastoupení Czechtourismu ve Varšavě, průvodce a tlumočnice.  
Program: 10.9.2018 pondělí 
 
Stachelberg - prohlídka největší dělostřelecké tvrze v Čechách  
Děčínská bouda - agrofarma - lanovkou na Růžovou horu, pěšky na Děčínskou boudu – oběd 
z  místních krkonošských specialit    
Herní krajina Pecka - pěšky na Portášky – Velká Úpa (sjezd na koloběžkách nebo lanovkou)         
Stezka korunami stromů – Janské Lázně 
Aquapark Špindlerův Mlýn - ubytování, večeře  
Představení největšího lyžařského areálu Melida a.s. 
 
Program: 11.9.2018 úterý 
 
Lanovkou na Medvědín – prohlídka dětského hřiště (sjezd na koloběžkách nebo lanovkou)  
Nejstarší kamenná rozhledna v Krkonoších Žalý 1019 m n.m., Lufťákova stezka 
Hotel Skalka Benecko - oběd 
Jilemnice – prohlídka radničních hodin  
Muzeum Jilemnice - prohlídka komnat hraběte Harracha 
Harrachov – Včelí stezka, skokanské můstky, SKI muzeum 
Ubytování Sklárna Harrachov 
Večeře 
Pivní koupel 
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Program: 12.9.2018 středa 
 
Vodopad Kamieňczyk 
Sklarska Poreba - mineralogické muzeum 
Piechovice – Sklářská huť Julie  
Hrad Chojnik – výstup na hrad, pozdní oběd a prohlídka hradu  
Cieplice – termální koupaliště – prohlídka  
Chata Samotnia – ubytování a prohlídka okolí kolem Malého Stavu, večeře 
Diskuse Horská služba, starosta Karpacze 
 
 
Program: 13.9.2018 čtvrtek 
 
kostelík Wang – Karpacz  
Karpacz, Golembowski hotel, sportovní areál 
Western City  
Oběd – Smaczalnia ryb 
Kowary – Park miniatur  
Údolí Paláců a zahrad Bukowiec, Wojanów – prohlídka, historie  
17:45 Jelení Hora - parkoviště KARR 
18:30 příjezd do Harrachova 
 
 
Účastníci press tripu byli velice spokojeni se zajištěným programem, úrovní překladu. 
Jedinou podmínkou účasti na press tripu je publikovatelnost svých zážitků ve své zemi. 
 
 
 
 Zapsala: září 2018 
 Chaloupská 
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