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Sdružení Český ráj |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV 

tel.: +420 481 540 253  |  fax: +420 481 366 256  |  http://www.cesky-raj.info/ |   

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Jeho hlavní náplní je rozvíjení 
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení 57 členů a spojuje nejen všechna 
města regionu, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty. 

 

Sezóna 2010 v Českém ráji 

Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery v regionu již tradičně připravuje na letní turistickou sezónu nové propagační 
materiály, které informují o aktuální turistické nabídce. Připravena je také celá řada atraktivních programů a tipů pro 
trávení času v regionu pod Troskami.  

Český ráj dětem a Sezónní turistické noviny 

Sezóna bude jiţ tradičně zahájena akcí Český ráj dětem, která se opět uskuteční v přírodním areálu Šťastná země 
v Radvánovicích u Turnova. Termín konání je 24. dubna 2010. Součástí programu je podobně jako v roce 2009 pochod 
se startem v Rovensku pod Troskami, na jehoţ trase na děti čekají pohádkové postavy ze hry Za pověstmi Českého 
ráje. 

U příleţitosti zahájení sezóny budou také vydány Sezónní turistické noviny, které přinesou nejdůleţitější informace o 
dění v regionu, otvírací doby památek, přehled kulturních akcí, jízdní řády letních turistických autobusů a řadů dalších 
praktických informací. Noviny budou v prodeji na informačních centrech Českého ráje za 20 Kč.  

Město Jičín ve spolupráci s KČT zahajuje turistickou sezónu na Jičínsku v sobotu 27. března 2010 44. ročníkem 
turistického pochodu Putování za Rumcajsem. 

Infomapa 

Uţitečným pomocníkem, který návštěvníkům regionu usnadní základní orientaci v nabídce regionu je propagačně-
informační Infomapa Český ráj, která byla vydána v česko-anglické, česko-německé a česko-polské jazykové mutaci. 
Zájemci v ní najdou vedle sítě cykloturistických a pěších tras také základní přehled turistických cílů, zajímavostí a sluţeb 
v regionu, kontakty na informační centra nebo seznam výletních míst k pohádkové hře Za pověstmi Českého ráje. Mapa 
je k dispozici zdarma na informačních centrech v regionu.  

Prázdninová nabídka 2010 

Prázdninová nabídka 2010 navazuje na loňský úspěšný program, který zaujal stovky návštěvníků. Nabídka bude opět 
zahrnovat mimořádné letní akce, určené výhradně pro prázdninové dny. Stejně jako v předchozím roce by půjde o 
soubor nevšedních turistických nabídek programů a  zvýhodněných balíčků sluţeb, které turisté, návštěvníci regionu, ale 
i místní občané mohou navštívit v určitý den v týdnu během července a srpna. 

Bude se jednat např. o tyto nabídky: 
- Prohlídky poznávacího okruhu Trávníky v Ţelezném Brodě s kostýmovaným průvodcem  
- Prohlídky Valdštejnské lodţie s průvodcem  
- Prohlídky památek Jičína s kostýmovaným průvodcem  
- Magický Turnov  
- Prohlídky turnovských kostelů s kostýmovaným průvodcem  
- Nedělní pohádkové dopoledne na zámku Mnichovo Hradiště  
- Řemeslné pátky na Semilsku  
- Pohádkové neděle v zámeckém parku v Dětenicích  
- Pohádky loutkového divadla v renesančním sále zámku Hrubý Rohozec  
- Středověké soboty na hradě (Hrad a zámek Staré Hrady) 

Nabídka bude prezentována formou plakátů na vývěsních plochách a prostřednictvím letáčků, které budou opět 
k dispozici na informačních centrech.  

Katalog Dovolená 

Ve spolupráci s informačními centry regionu připravuje Sdruţení Český ráj jiţ druhé vydání katalogu ubytování a sluţeb 
v Českém ráji - Dovolená. První vydání z roku 2008 zaznamenalo velký úspěch na veletrzích cestovního ruchu, byl o něj 
zájem i v jednotlivých informačních střediscích regionu. ¨ 

Katalog je souhrnem ubytovacích zařízení v regionu, který vyuţijí individuální návštěvníci, organizované skupiny i 
cestovní kanceláře. Dobře poslouţí také podnikatelům v cestovním ruchu a všem zájemcům, kterým kromě přehledu 
ubytování nabídne i vhodné tipy na trávení volného času. Připravovaný katalog bude obsahově rozdělen na dvě základní 
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části. Ta úvodní bude věnována přehlednému představení základních témat turistické nabídky Českého ráje, druhá část 
nabídne bohatý prostor pro inzerci jednotlivým ubytovacím zařízením, regionálním výrobcům a dalším poskytovatelům 
sluţeb.   

Celobarevný katalog formátu 210x210 mm bude mít celkem 64 stran a vyjde v české, anglické, německé a polské 
jazykové mutaci. Předpokládaný náklad je 30 tisíc výtisků. Katalog by měl být k dispozici na počátku nadcházející letní 
turistické sezóny. 

Po stopách Albrechta z Valdštejna 

U příleţitosti 850. výročí rodu Valdštejnů a konání Valdštejnských slavností v Jičíně vyhlásilo Sdruţení Český ráj ve 
spolupráci Městem Jičín rok 2010 neoficiálním rokem Albrechta z Valdštejna. Cílem je představit aktivity s valdštejnskou 
tématikou v Českém ráji. Mezi ně patří např. zmiňované Valdštejnské slavnosti a další akce v celém regionu. Součástí 
nabídky je motivační hra Po stopách Albrechta z Valdštejna, jejímţ prostřednictvím mohou zájemci putovat po 
významných objektech někdejšího Valdštejnova frýdlantského panství, poznávat historii, sbírat razítka do mapy a jako 
odměnu získat audienci u samotného vévody.  

Při této příleţitosti proběhne informační kampaň, v jejímţ rámci bude mimo jiné vybudován internetový portál 
www.albrechtzvladstejna.cz. Dále bude vydán propagační leták a plakát s aktuální nabídkou aktivit v průběhu roku. U 
příleţitosti Valdštejnských slavností vydá Sdruţení Český ráj a Město Jičín stolní deskovou hru a papírovou 
vystřihovánku – vojenskou přilbici, které budou distribuovány prostřednictvím informačních center v regionu. 

Akce a aktivity s valdštejnskou tématikou v Českém ráji 
- Valdštejnské slavnosti na Starých Hradech (Zámek a hrad Staré Hrady, 17. 4.) 
- Presstrip Královéhradeckého kraje (12. – 13. 5.) 
- Putování na Valdštejn (Hrad Valdštejn, 22. 5.) 
- Valdštejnské slavnosti v Jičíně (28. – 30. 5.) 
- Prázdninová nabídka v Jičíně (1. 7. – 31. 8.) 
- Zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna (Státní zámek Mnichovo Hradiště, 24. – 25. 7.) 
- Slavnosti vína (Zámek a hrad Staré Hrady, 2. 10.) 
- Valdštejnské Vánoce (Státní zámek Mnichovo Hradiště, 18. 12.) 

Památky a cíle v Českém ráji zařazené do hry Po stopách Albrechta z Valdštejna 
- Město a zámek Mnichovo Hradiště,  
- Hrad Valdštejn,  
- Zámek Sychrov,  
- Zámek Dětenice,  
- Zámek Hrubá Skála,  
- Jičín,  
- Hrad a zámek Staré Hrady. 

Kalendář TOP akcí v Českém ráji 

Ve spolupráci s informačními středisky regionu připravilo Sdruţení Český ráj také ucelený přehled kulturního dění v 
Českém ráji v podobě Kalendáře kulturních, sportovních a společenských TOP akcí 2010 v Českém ráji. Kalendář 
obsahuje nejzajímavější akce pro dětské návštěvníky, historické akce, významné sportovní akce, turistické pochody, 
divadelní a hudební festivaly. Na závěr nechybí ani výběr z nabídky výstav muzeí a galerií pro tento rok. 

Novinkou je přehled letních a prázdninových programů, které doplní nabídku letošní turistické sezóny.  Zájemci v ní 
najdou řadu zajímavých tipů na výlet pro rodiny s dětmi, prohlídky historických památek s průvodcem či ukázky 
tradičních řemesel. 

Kalendář je distribuován na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a prostřednictvím informačních středisek regionu. 

Internetové stránky www.cesky-raj.info 

Oficiální internetové stránky turistického regionu Český ráj na adrese www.cesky-raj.info nabízejí ucelený přehled 
turistické nabídky a kulturního dění v regionu. Stránky prošly v roce 2009 komplexní přestavbou obsahu a navigace. Celý 
web je propojen s Datovým skaldem Libereckého kraje a na jeho aktualizaci se pravidelně podílejí informační centra 
regionu.  

Před nadcházející turistickou sezónou bude dokončena nová grafická podoba webu a na stránkách bude otevřen 
internetový obchod s nabídkou zboţí s tématikou Českého ráje.  

 

Zpracovala: Ing. Hana Ledabylová, marketingový pracovník SČR, tel.: 481 540 253, 739 44 9510,  
e-mail: ledabylova@cesky-raj.info, http://www.cesky-raj.info 
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