LÉTO 2022

Vzdušné
lázně

v Krkonoších

www.benecko.info

Neváhejte využít řadu
slev a výhod.
KARTA HOSTA je produkt, který přináší
beneckým hostům možnost čerpat řadu slev a výhod.
JAK KARTU HOSTA ZÍSKÁTE? Úplně jednoduše. Stačí se jen ubytovat u některého ze členů
Sdružení ubytovatelů Benecko (více na str. 6 - 7). Nabízené slevy můžete začít čerpat od června
do listopadu 2022. Stačí si jen vybrat.

SKIAREÁL BENECKO

ELEKTROKOLA HÁČEK

Sleva 20 - 30 % z ceny jízdenek na sedačkovou lanovku
a zapůjčení horských kár.

SKIAREÁL HERLÍKOVICE

Sleva 10% z ceníku včetně
přepravy kol na Benecko.
Kola je možné rezervovat na
tel.: 777 898 463. Více na
www.krkonoseelektrokola.cz

Sleva 15 % z ceny jízdenek na
lanovku. Sleva se nevztahuje
na produkt Cyklotour.

SPORTOVNÍ CENTRUM
JILEMNICE
Sleva 25% na saunu, bazén a
solnou jeskyni ve Sportovním
centru Jilemnice.

PROFAMILY HOTEL
TOP BENECKO
Sleva 10% na denní menu
v restauraci.

Aby vaše karta hosta byla platná,
nezapomeňte ji zaregistrovat
www.benecko.info/karta-hosta

VÍTEJTE NA BENECKU
VÍTEJTE VE VZDUŠNÝCH LÁZNÍCH

Benecko se rozkládá z větší části na území Krkonošského národního parku ve výšce okolo 800 m
n.m. Nadmořská výška je zárukou čistého vzduchu a navíc vysokého počtu slunečných dní. Poloha
přímo na vrcholku zaručuje nádherné výhledy i snadné nástupy na horské túry, ať už pěšky či na kole.
V létě během tropických dní zde vane příjemný vánek a čerstvý vzduch.

Léto je na Benecku stejně neodolatelné jako zima.
Příroda Krkonošského národního parku vybízí k
procházkám a túrám po okolí – prohlédněte si tipy
na výlet na našem webu benecko.info. Mezi oblíbené cíle patří rozhledna Žalý, vyhlídka na Šeříně, Kotelská vyhlídka, horská farma Hucul a mnohé další.
Ovšem ani ti, kteří neradi chodí pěšky, nemusí
zoufat. Pro cyklisty a milovníky koloběžek máme
připraveno velké množství cyklookruhů nebo
koloběžkových drah, takže ze sedla kola či z koloběžky uvidíte mnohem více úchvatné přírody.
Kdybyste se přeci jen chtěli vydat na kole o trochu
dál než do blízkého okolí, můžete využít jeden z
krkonošských cyklobusů, který vás i s kolem naloží
a odveze, „kam si budete přát” - třeba na Špindlerovu boudu či do ZOO ve Dvoře Králové.
V případě, že nechcete chodit daleko od centra
Benecka, můžete se dokonale „vyřádit“ na horských kárách ve Family aréně. Milovníky kolečkových bruslí zajisté potěší tříkilometrová in-line
stezka od Bellevue na Rovinka. Nejen děti prověří
malý okruh singltreku v lesíku za hřištěm HSK nedaleko základní školy. Ty zdatnější ocení 10 km Benecký přírodní trail. Doporučujeme také vyzkoušet
naše stezky - Beneckou přírodní stezku a prodlouženou Lufťákovu stezku (obě sjízdné i s kočárky)
nebo Zvířátkovou stezku vedoucí od hájenky na

Rovinka (po zelené turistické značce). Nesmíme
zapomenout upozornit na největšího trpaslíka na
světě Vejrala. Cestu k němu naleznete pomocí nápověd z Lufťákovy stezky.
Během letních prázdnin bude v provozu lanovka
Kejnos, která vás vyveze i s kolem, koloběžkou
nebo kočárkem. Když se zkazí počasí nebo už vás
budou bolet nohy, navštivte Dílničku pro šikovné
ruce nebo krytý dětský lanový park uvnitř Bowling
baru, který je vyhlášený svou výbornou domácí
pizzou a koktejly všeho druhu.
Pokud trávíte na Benecku víc dní, doporučujeme
výlet na Stezku korunami stromů do Janských
Lázní (25 km), na naučnou Riegrovu stezku údolím řeky Jizery (Semily, 25 km), do ZOO ve Dvoře
Králové nad Labem (40 km), na vojenskou pevnost
Stachelberg (40 km) nebo do skalního města v
Adršpachu (60 km).
Přejeme vám, abyste na Benecku zažili krásné
chvíle plné sportu, zábavy a pohody. Věříme, že
si naše vzdušné lázně zamilujete a že se k nám
budete rádi vracet jak v létě, tak i v zimě.
Děkujeme, že své zážitky sdílíte na Instagramu
s hashtagem #benecko.
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AKCE NA BENECKU

Benecko Freeride 2022

25. - 26. 6.
Závody na longboardech, které
nabízí 4 km parádního beneckého asfaltu, 5 hairpin a topspeed80 a nahoru lanovkou.

Benecká pouť

30. - 31. 7.
Tradiční hasičská pouť u kapličky na Benecku. Můžete se těšit
na sobotní zábavu, ani letos
nebude chybět hasičská sranda
soutěž, střelnice, houpačky, obří
skluzavka a soutěže pro děti.
Občerstvení, živá i reprodukovaná hudba je samozřejmostí.
V neděli proběhnou tradiční dozvuky.

Příměstský tábor
„Cesta do pravěku“

8. - 12. 8.
Výtvarně-sportovní příměstský
tábor plný her, zábavy a tvoření
od pondělí do pátku 8-16 hod.

Více o jednotlivých
sledujte na našem webu:
www.benecko.info
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sobota 20. 8.
Večerní sobotní zábava pořádaná místními hasiči již tradičně u
kapičky na Benecku. Samozřejmě s občerstvením, živou hudbou a tancem.

ENO
ZRUŠ

Pohádková stezka

akcích a jejich aktuálnosti

Zábava u Kapličky

4. 7., 20. 7., 17. 8.
Chcete prožít pohádku na vlastní kůži? Projděte si naši pohádkovou stezku, kde na vás bude
čekat čert, čarodějnice, princezna a mnoho dalších pohádkových bytostí. (Startovat můžete mezi 10-13 hod. od Obchodu
a dílničky pro šikovné ruce na
adrese Benecko 190. Startovné je 99 Kč za dítě. V ceně je
kromě pohádkové cesty také
dárek pro děti. V tento den Dílnička otevřena 9-17 hod.).

Závody automobilů
do vrchu / 3. 9. - 4. 9.

Závody automobilů do vrchu
opět na Benecku! Pořadatelé
Edda Cupu i pro letošní rok zařadili Beneckou etapu. Tradice
začala oblastním závodem již
v roce 1982 a svazarmovci to
zde dotáhli až na mistrovství
ČSSR, naposledy v roce 1989.
K obnovení zdejších závodů
přispěl měrou největší v roce
1996 jilemnický šampion Otakar
Krámský. Trať má délku necelé 3
km, je nový povrch a povětšinou
svodidla. Depo bude za cílem na
centrálním parkovišti.

PŘÍRODNÍ TRAIL BENECKO
Máte rádi kolo, traily a Benecko? Tak pro vás
máme tip! Na začátku září 2021 jsme pro vás
otevřeli PŘÍRODNÍ TRAIL BENECKO!
Začátek trailu najdete na startu běžeckých tratí pod
hotelem Žalý. Jednoduše napojit se dá na okruh i na
Rovinkách. Trail je značen žlutými cedulkami a je dlouhý necelých 10 km - pěšinky, cestičky, občas kameny a
kořeny. Ideální svezení je na celoodpruženém kole, ale s
přehledem ho zvládnete i na kole s odpruženou přední
vidlicí. Jen pozor! V případě těžby dřeva mohou být některé úseky operativně uzavřeny.

Detailní mapa

Stojí to za to - přijeďte vyzkoušet!
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Neváhejte
využít řadu slev
a výhod.

Na mapě jsou označeni ubytovatelé, kteří
poskytují Beneckou KARTU HOSTA, na kterou
můžete čerpat různé slevy.

Kartu registrujte na webu
www.benecko.info/karta-hosta

HOTELY

PRIVÁTY
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Hotel Alfonska

Štěpanická Lh.

+420 774 838 998

12

ProFamily Hotel TOP
Benecko

Štěpanická Lh.

+420 232 000 808

37

Horský hotel Kubát

Benecko

+420 731 435 003

+420 731 476 976

45

Hotel Zlatá Vyhlídka

Benecko

+420 605 951 637

+420 728 818 581

46

Star Hotels Benecko

Štěpanická Lh.

+420 723 958 437

Benecko

+420 728 221 641

132

Hotel Bára***

Benecko

+420 734 447 770

Privát Petr

Benecko

+420 604 602 670

160

Hotel Žalý

Benecko

+420 481 582 100

Ubytování Stanislav

Benecko

+420 602 892 212

196

Wellness hotel Skalka

Benecko

+420 602 293 398

121

Privát Erlebach

Benecko

+420 732 606 921

131

Benecko 131

Benecko

+420 736 765 759

145

Privát Lachman

Benecko

+420 604 743 213

165

Privát Janatová

Benecko

175

Privát Leoš Janata

Benecko

176

Privát Mejsnar

179
199

PENSIONY
C Lanovka Kejnos - horské káry
M Family aréna - horské káry
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U nás – U lanovky

Štěpanická Lh.

+420 728 169 929

40

Penzion Pochop

Benecko

+420 776 811 800

50

Martinova bouda

Benecko

+420 777 554 565

52

Penzion Villa

Štěpanická Lh.

+420 606 506 935

63

Penzion Kraus

Benecko

+420 731 722 397

66

Penzion Mejsnar

Benecko

+420 728 221 641

69

Penzion Alex

Benecko

+420 777 767 330

78

Penzion Na Začátku

Benecko

+420 603 575 612

102

Penzion Fantík

Benecko

+420 604 725 340

106

Penzion Liduška

Benecko

+420 604 686 339

110

Penzion Beník

Benecko

+420 602 594 098

156

Penzion U Váňů

Benecko

+420 774 556 988

163

Penzion Jesen

Benecko

+420 608 152 055

164

Penzion u Hroudů

Benecko

+420 777 687 863

169

Fany

Benecko

+420 732 556 625

171

Benecko 171

Benecko

+420 721 366 904

193

Penzion Husky

Benecko

+420 604 130 807

203

Penzion Holubec

Benecko

+420 737 462 350

APARTMÁNY

CHALUPY A CHATY
15

Chata na Špici

Benecko

+420 607 464 444

36

Roubenka u Fantíků

Benecko

+420 604 725 340

41

Chata Karolínka

Benecko

+420 777 142 154

49

Horská chata Barka

Benecko

+420 602 429 978

52

Chalupa Modré nebe

Benecko

+420 737 268 330

56

Chalupa Lojka

Štěpanická Lh.

+420 731 937 419
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Ubytování Kuřátko

Benecko

+420 775 356 311

35

Apart. U Sjezdovky

Štěpanická Lh.

+420 607 642 649

41

Apartmány Alex

Štěpanická Lh.

+420 777 767 330

48

Apartmán V údolí

Štěpanická Lh.

+420 602 429 978

56

Apartmány Lojka

Štěpanická Lh.

+420 731 937 419

56

Apartmán u Zelinků

Mrklov

+420 724 716 264

61

Apartmány Pacholda

Štěpanická Lh.

+420 605 738 627

64

Chalupa Rozárka

Štěpanická Lh.

+420 774 196 462

86

Apartmány Sedláček

Benecko

+420 732 400 617

100

Apartmán Bellevue

Benecko

+420 723 389 407

107

Apartmány Šnek

Benecko

+420 608 888 850

130

Apartmány Laura

Benecko

+420 724 309 031

143

Apartmány Dřevařská

Benecko

+420 608 965 251

149

Apartmán U Babety

Benecko

+420 606 936 351

155

Apartmány Benecko 155 Benecko

+420 603 155 397

157

Apartmány Claus

Benecko

+420 603 110 693

200

Apartmán Flora

Benecko

+420 603 269 460

206

Roubenka u vleku

Benecko

+420 774 266 394

SLUŽBY

57

Chata Kejnos

Štěpanická Lh.

+420 608 402 926

59

Chata Sněženka

Štěpanická Lh.

+420 774 196 462

148

Bowling Bar Benecko

+420 603 733 661

101

Chalupa 101

Benecko

+420 724 056 650

148

Dětský lanový park

+420 602 294 201

MAKUKA Benecko

Benecko

+420 736 469 679

190

Obchod a dílnička pro šikovné ruce

+420 733 188 498

190

Půjčovna elektrokol Ski Sport Lachman

+420 604 743 213

204
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KAM S DĚTMI NA BENECKU

Prodloužená
Lufťákova stezka
Mnozí z vás si jistě kladou otázku: „Kde se vzal na
Benecku největší trpaslík na světě?“ Jistě všichni
znáte 7 trpaslíků - Šmudlu, Prófu, Kejchala, Rejpala, Stydlína, Štístka a Dřímala. Jelikož jsou Benecko vzdušnými lázněmi, tak si 7 trpaslíků, kteří celé
dny fárají pod zemí, vybrali právě Benecko. Už
od pradávna se zde traduje heslo: „Chcete-li mít
zdravé děcko, zajeďte k nám na Benecko“. No, a
co se nestalo… Stydlín se tu spustil… tak se 15. 4.
2019 narodil 8. trpaslík. Už od narození to nebyl
žádný drobeček , ale že bude mít přes 4 metry, to
nehádal nikdo. A jelikož má kukadla jako zrcadla
a stále upřeně hledí, tak dostal jméno Vejral.

Okruh prodloužené Lufťákovy stezky měří necelé
4 km a počítá s využitím prázdninového provozu lanovky Kejnos. Potěšíme i maminky, protože
stezka je celá sjízdná i s kočárky. Vydáte-li se
však po pátrání největšího trpaslíka na světě, počítejte s dalšími 1,5 km navíc.
To, jestli projdete Lufťákovku celou na ráz nebo
si ji rozdělíte na 2 části, už necháme jen na vás...
Umístění odloučeného stanoviště trpaslíka Vejrala záměrně v mapě tajíme a neprozradíme o jeho
poloze vůbec nic – nechte se překvapit, ale vězte, že to bude stát za to!!! Snad jen malá nápověda - na odloučeném stanovišti, k němuž najdete
cestu pomocí nápověd během Lufťákovy cesty,
najdete NEJVĚTŠÍHO TRPASLÍKA NA SVĚTĚ a
bude odtamtud krásný výhled.
Musíme to opravit

Puzzni si

Lufťákova flotila OX

Mapa
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Drž partu

Nenechte si ujít pátrání po trpaslíku Vejralovi a
plnění zábavných úkolů během procházky na
Lufťákově stezce.
Trpaslík Vejral

Šoupni si

Bylo nás pět

Smotni si
Lufťák hledá
Super Star

Koule v háji

Puzzle
drevokocůr

Pexeso
jeden nestačí

KAM S DĚTMI NA BENECKU

Benecká přírodní stezka
Benecká přírodní stezka vznikla za podpory
Státního fondu životního prostředí ČR, Obce Benecko a Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na
Benecku a okolí.
Na trase dlouhé 3,4 km vás čeká 10 herních stanovišť, které jsou určené rodinám s dětmi od 4 do
12 let. Věříme ale, že si každý najde to svoje. Vycházkový okruh je veden především po obecních

2h
Odhadovaný čas
strávený na trase
(i s plněním úkolů)

3,4 km
Délka okruhu

komunikacích, dále pak po stávající lesní cestě
a krátce po státní komunikaci a je tak vhodný
i pro kočárky.
Stezka zaručuje kromě pohybové aktivity na
čerstvém vzduchu i edukační proces formou hry.
Každá zastávka je věnována jinému druhu krkonošské fauny, flóry nebo pohybové aktivitě.

10+1
10 herních prvků
+ 1 informační tabule

124 m
Stoupání 124 m
Klesání/po rovině 124 m
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SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Singltrek Benecko
Důmyslně navržená síť lesních terénních stezek
pro cyklisty, které jsou budovány a udržovány
dle přesných pravidel s maximálním ohledem
na okolní přírodu. Stezky jsou jednosměrné,
většinou barvami rozdělené podle obtížnosti podobně jako sjezdovky. Jsou velmi hravé a přesto bezpečné. Podle výkonnosti si může cyklista
zvolit z různých délek okruhu. Na své si přijde
jak úplný začátečník, tak zkušený jezdec.
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I Vzdušné lázně v Krkonoších mají svůj singltrek.
Jedná se o 1 300 m dlouhý okruh lehké obtížnosti
ideální pro děti. Malý okruh singltreku najdete
v lesíku za hřištěm Hančova sportovního klubu.
Jeho začátek, nástupní místo, je přímo z parkoviště P3 (na rozcestí) na silnici mezi hotelem Kubát
a zatáčkou u Bellevue.
Přijďte vyzkoušet!

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

In-line stezka
Pohodová in-line stezka lesem, kterou zvládnou
všichni od začátečníků až po zkušené jezdce.
A pokud nejste právě in-line bruslaři, vemte si
nebo půjčte koloběžku, jezdit zde můžete i na
longboardu. Vaší fantazii se meze nekladou!

Samotná trasa je necelé 3 km dlouhá a vede lesem, takže i v parném létu je tu skvěle. Na Rovinka na vás bude čekat příjemné občerstvení. Navíc trasu zvládnou i menší děti na odrážedlech a
koloběžkách.

Upozornění: Stezka slouží jako zásobovací
a přístupová cesta, mohou se zde objevit automobily.

Jak in-line stezka vypadá a jak se po ní jezdí?
Podívejte se na video
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PROHLÉDNĚTE SI
CYKLISTICKÉ VIDEO
Z BENECKA
Bellevue
Hančova bouda

Bára

Family aréna

Hotel Žalý
P3

P2

Karolínka

Skalka

Bowling bar

Kubát
Chata
Barka

Jindrova
skála

Lesní zátiší

P4

Zlatá vyhlídka

Diana

P1

Alfonska
P

Star

Zrcadlovka

Top
Pohlednička

3 km
7,3 km

stoupání 15 m, klesání 190 m
stoupání 163 m, klesání 338 m

Půjčovna elektrokol:
SKI SPORT LACHMAN: +420 775 970 171

LETNÍ PROVOZ LANOVKY KEJNOS

O letních prázdninách se opět rozjede lanovka Kejnos
a pasažéři s kartou hosta budou mít lanovku a půjčení horských kár
s 20-30% slevou (viz ceník). Kola, koloběžky a kočárky přepravujeme zdarma.
s kartou hosta

bez karty hosta

dospělý

dítě

dospělý

dítě

1 jízda

60,-

50,-

90,-

70,-

Okružní jízda

100,-

80,-

140,-

110,-

Přeprava kola / koloběžky / kočárku

zdarma

Půjčení horské káry - 1 jízda

–

150,-

Půjčení horské káry - 3 jízdy

330,-

410,-

Dítě: do 11 let včetně, Senior: od 65 let za cenu dětského jízdného.

9:00 - 16:00

(ÚT, PÁ, SO)

Zahájení provozu: víkend 25. - 26.6 a pak každé úterý, pátek a sobotu o prázdninách
a svátky v červenci, konec provozu v sobotu 27. 8.
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Kam dále s dětm
na Benecku

Zvířátková stezka
Příjemná 2 km dlouhá procházka po lesních cestách,
která je lemována dřevěnými zvířátky, vedoucí od hájenky na Rovinka (po zelené turistické značce). Vyhnete
se tak bruslařům a cyklistům na In-line stezce. Nevhodná pro kočárky.

Horské káry - Family aréna a Kejnos
Horské káry jsou speciálně upravené pro jízdu na
travnatém kopci a jsou opatřeny dvěma brzdami, kterými můžete sami regulovat rychlost jízdy. Jsou určeny pro děti i dospěláky. Umožňují jízdu ve dvojicích,
což ocení především maminky a tatínkové menších
dětí. Dolů se svezete po sjezdovce a nahoru vás vyveze vlek nebo lanovka.

Family aréna - Dětský lanový park
Spoustou překážek, průlezek, mostíků a krátkého tobogánu a to hned ve dvou podlažích. Vše pod střechou oblíbeného Bowling Baru Benecko.

Obchod a dílnička pro šikovné ruce
Pokud zrovna nepřeje počasí nebo už jste unaveni
výletováním, navštivte se svými dětmi Obchod a dílničku pro šikovné ruce, kde se zajisté aktivita najde
pro každého.

Paintball - Kompletní vybavení v ceně.
Info na tel.: 777 680 881, 777 779 737.
Fotbalgolf

Zábava pro celou rodinu. Jedná se
o otevřené hřiště s 18 jamkami u Penzionu
Alex. Více info na: +420 777 767 330
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Bowling - Určitě se zde ne-

budete nudit. Můžete si také
pochutnat na několika druzích
pizzy a nezapomeňte ochutnat některé z nabízených
koktejlů.

Turistické cíle
Rozhledna Žalý

Další sportovní
vyžití

K rozhledně vede červená turistická trasa od Zlaté vyhlídky, pro kočárky je potom vhodná stezka žlutá vedoucí od hotelu Kubát a kolem hotelu Žalý.

Vyhlídka Šeřín
Kamenná vyhlídka na stejnojmeném kopci Šeřín, dostupná po červené turistické značce od rozcestí Rovinka nebo od Harrachovy skály.

Koloběžkové dráhy

Po vybraných trasách se pokocháte nádhernými výhledy po okolí Benecka.

Víceúčelové hřiště

Horská ekofarma Hucul
Nejen díky chovu huculských koní nabízí tato farma rozmanité vyžití. Návštěvníci mohou vyzkoušet vyjížďku na
koni do terénu nebo třeba jen v klidu rozjímat ve zdejší
útulné hospůdce a při tom okusit místní speciality.

Víceúčelové hřiště na tenis, volejbal a nohejbal s umělým travnatým povrchem u Penzionu Jesen (kontakt 608 152 055, placené). Dále pak hřiště HSK (nad školou) s asfaltovým povrchem (zdarma).

Víceúčelové hřiště na
Kotelská vyhlídka
Kotelská vyhlídka se nachází u Horních Štěpanic. Z
vyhlídky je nádherný pohled na krkonošský Kotel a na
okolí Benecka. Prochází tudy červená turistická trasa,
která vás zavede buď přes Benecko na Přední Žalý s
rozhlednou a nebo na druhou stranu do Jilemnice.

tenis
Golf

Vyzkoušejte náš amatérský akademický golf na
travnatém golfovém hřišti u Wellness hotelu Skalka.

volejbal a nohejbal
POVRCH: UMĚLÁ TRÁVA
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ZIMA NA BENECKU
Zimní sezóna 2021/22 bude díky bohaté sněhové nadílce a častému slunečnému
počasí patřit k nejvydařenějším.
V uplynulé sezóně se uskutečnily akce: Night Foto Shooting, dva snowboardové
Beany Campy a tradiční dětské závody a tolik oblíbený Snow Splash.
Děkujeme za vaši přízeň a budeme se na vás těšit v nadcházející sezóně.

Mrkněte na vydařené video z akce
Beany Snowboard Camp vol. 1 a 2 2022
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Uvidíme se
v zimě!

Zarezervujte si

ubytování

na zimní sezónu
2022/2023 včas.

www.benecko.info

