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Resort Dětenice nabízí široký okruh zábavy nejen pro rodiny s dětmi. 
V letních měsících jsou zde pořádány pravidelné kulturní akce, jako 
rytířské turnaje, strašidelné soboty, dětské dny apod.

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 20 km, 25 minut - po silnici 501, Podhradí, Bukvice, Staré Hrady
Na kole: 18,6 km, 1:29 h

BAROKNÍ ZÁMEK
Prostory a expozice zámku poukazují na životní styl tehdejší šlechty na vesnickém panství. Zažít můžete netradiční 
prohlídky při strašidelných sobotách doprovázených ježibabou Žizeldou. Mimo jiné se můžete stát i součástí pohádky 
v rámci nedělních her „o napravené princezně“.

RESORT 
DĚTENICE

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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STŘEDOVĚKÁ KRČMA
Chcete zažít atmosféru středověku na vlastní kůži? Zavítej-
te do místní krčmy a vstupte tak do dob dávno minulých. 
Nesmíte se však nechat zaskočit místní mluvou a tak trochu 
rázným přístupem obsluhy. Na vlastní oči pak můžete vidět 
představení fakíra s hadem, živou středověkou kapelu, 
tanečnice, žebráka a další postavy žijící v dávných dobách.

PIVOVAR
Resort Dětenice se pyšní i pivovarem s vlastní výrobou. Mů-
žete tak nejen navštívit historické muzeum piva , ale také 
ochutnat místní chmelový skvost.

KOLBIŠTĚ
Ani tvrdé souboje poukazující na tehdejší krutou dobu nebyly opomenuty. V letních měsících zde probíhají rytířské 
turnaje vyvolávající adrenalin v žilách návštěvníků. Rytíři v pravém brnění a jejich koně v barevných postrojích předvá-
dějí kaskadérské kousky, při kterých se doslova tají dech.

DĚTENICKÉ PEKLO
Zlobivé děti pak můžete vzít na prohlídku dětenického pekla, kde uvidí samotného ďábla, satana i čerty. Děti budou 
poučeny, jak to v pekle chodí a jaké provinění je může do pekla přivést.

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa: Zámecký Resort Dětenice, 507 24 Dětenice
Telefon: 493 596 132
E-mail: info@detenice.cz
www.detenice.cz
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Jeden z nejzachovalejších hradů v Čechách nacházející se uprostřed 
malebného Českého ráje, vypadá prakticky stejně už půl tisíciletí. Hrad 
Kost patří bratrům Giovannimu a Piovi Kinským a jejich zásluhou pa-
mátka neustále vzkvétá. Přijeďte se přesvědčit o kráse hradu a sezná-
mit se s rodem Kinských v Čechách.

 

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 14 km, 20 minut - po silnici I. třídy č. 16, směr Sobotka
Na kole: 16,5 km, 1:23 h

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa: Mladějov v Čechách 507 45 
www.hrad-kost.cz

HRAD
KOST

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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Ve městě Jičín máte jedinečnou možnost zhlédnout mnoho zajíma-
vých pohádkových míst. Vezměte své ratolesti po stopách loupežníka 
Rumcajse, jeho ženy Manky a synka Cipíska.
 

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 6,7 km, 10 minut
Na kole: 6,7 km, 29 minut - přes Hlásná Lhota, Březina
Pěšky: 5,5 km, 1:26 hodin - přes Březina

RUMCAJSOVA ŠEVCOVNA A GALERIE RUMCAJSŮV SVĚT
Vydejte se na rodné místo tehdy proslulého řemeslníka Rumcajse. Uvidíte pravou ševcovskou dílnu, Mančinu bylinko-
vou zahrádku, Cipískovu ZOO.  Více na www.rumcajsovasevcovna.cz.

MĚSTO
JIČÍN

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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Ocitněte se na dosah příběhu loupežníka Rumcajse díky in-
teraktivní expozici. Modely s pohádkovými motivy můžete 
uvést do pohybu díky důmyslným mechanismům. Galerie 
se nachází v samotném centru města na Valdštejnově 
náměstí. 

Více na www.rumcajsuvsvet.cz.

AQUA CENTRUM JIČÍN
V případě nepříznivého počasí můžete zavítat do aquacent-
ra, kde na vás čeká spousta relaxace a zábavy.

Vyzkoušet můžete divokou řeku, tobogán, skokanské 
můstky, saunu nebo vířivku. Více na www.sport-jicin.cz/
aquacentrum.

VALDICKÁ BRÁNA
Na město a blízké okolí můžete pohlédnout i z Valdické brány, jež byla vystavěna jako součást městského opevnění. Ve 
výšce 52 metrů máte možnost pohlédnout na Krkonoše, Zvičinu, Kozákov i Ještěd. Více zde.

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE
Vydejte se po naučné stezce příměstské vily nacházející se cca 2 km od centra Jičína. Honosný letohrádek sloužil jako 
reprezentativní vila vévody Valdštejna. Ačkoli areál nebyl nikdy dokončen, v místní expozici můžete zhlédnout tehdejší 
záměr výstavby a pozastavit se tak nad myšlenkou kulturního centra Albrechta z Valdštejna. Více na www.valdstejnska-
lodzie.cz.

PĚŠKY NA VRCH ZEBÍN Z JIČÍNA
Z Valdštejnova náměstí v Jičíně můžete vyrazit na vrch Zebín, přírodní památku s barokní kaplí na vrcholku. Návštěvu 
města si tak můžete zpříjemnit 9km túrou do blízkého okolí. Více zde.
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Po celý rok je možné navštívit pivovar v Nové Pace. Jeho historie sahá 
do roku 1871, kdy byla zahájena jeho výstavba. Délka prohlídky se po-
hybuje kolem 1,5 hodiny a seznámí Vás nejen s výrobními postupy, ale 
zahrnuje také ochutnávky piva.

 

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 24 km, 23 minut - po silnici I. třídy č. 16, směr Sobotka
Pěšky: 20,9 km, 4:23 h

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa: Mladějov v Čechách 507 45 
www.hrad-kost.cz

NOVOPACKÝ 
PIVOVAR

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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Pískovcové skalní město obklopené malebnou přírodou vybízí k po-
zvolné pěší turistice. Navštívit můžete dva prohlídkové okruhy, jež Vám 
umožní poznat krásy a taje zdejší přírody. Díky náhorním plošinám bu-
dete moci nahlédnout do dalekého okolí Českého ráje.

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 7,5 km, 12 minut - po silnici 28017, Dolní Lochov, Prachov
Na kole: 5,5 km, 33 minut - z Ostružna po žluté turistické značce
Pěšky: 5,5 km, 1:50 hodin - z Ostružna po žluté turistické značce

PRACHOVSKÉ
SKÁLY

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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MALÝ OKRUH
Méně náročnější okruh v délce 1,5 km můžete projít zhruba 
za 45 minut. Je ideální volbou při výletu s menšími dětmi či 
časové tísni.

VELKÝ OKRUH
Časově obsáhlejší okruh v délce 5 km zvládnete asi za 2 
hodiny. Seznámíte se s nejatraktivnějšími skalními masívy, s 
místní přírodou a mnoha dalšími zajímavými místy.

NA VÝLET I S KOČÁRKEM
Některé zdejší cesty umožňují cestu s kočárkem a Vašimi 
nejmenšími. Je nutno podotknout, že je zapotřebí vyrazit 
se sportovním kočárkem vhodným pro náročnější terén.
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Pískovcové skalní město obklopené malebnou přírodou vybízí k po-
zvolné pěší turistice. Navštívit můžete dva prohlídkové okruhy, jež Vám 
umožní poznat krásy a taje zdejší přírody. Díky náhorním plošinám bu-
dete moci nahlédnout do dalekého okolí Českého ráje.

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 7,9 km, 10 minut - přes silnici I. třídy 16
Na kole: 7 km, 30 minut - přes ulici Raisova
Pěšky: 6,3 km - po silnici 28016

KOUPALIŠTĚ
KNÍŽE

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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VENKOVNÍ BAZÉNY A MNOHO ATRAKCÍ
Najdete tu plavecký bazén se 4 drahami o délce 25 metrů, 
rekreační bazén s masážními sedátky, tryskami a vodními 
gejzíry, dětský bazén a brouzdaliště. Nejen děti se mohou 
vyřádit na široké skluzavce, na skluzavce „family“ a na 69 
metrů dlouhém tobogánu.

SLUŽBY
Zdarma (oproti vratné záloze) si můžete zapůjčit lehátko, 
slunečník, úložnou schránku, míče pro volejbal, nohejbal 
a koule pro pétanque. Pokud budete mít hlad, je vám k 
dispozici restaurace a občerstvení.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Kromě plavání si můžete zasportovat na víceúčelovém hřišti, zahrát si pétanque, plážový volejbal, nebo se projet na 
lodičce.

Vybavení: sprchy, WC, restaurace, občerstvení, plavčík, parkoviště.

Do areálu je bezbariérový přístup.

Přírodní prostředí, několik bazénů a bohaté sportovní vyžití vám nabízí ideální možnost, jak strávit letní den během 
vašeho pobytu na našem Statku Ostružno.
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa: Jarošov 257, 506 01 Jičín
Telefon: +420 739 601 080
E-mail: koupaliste@sport-jicin.cz
www.sport-jicin.cz/knize
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Vychutnejte si projížďku na koni v Českém ráji. Budete se kochat nádher-
nou krajinou a z koňského sedla se Vám vůbec nebude chtít slézt dolů. 

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 10 km, 11 minut - přes silnici I. třídy 16
Na kole: 13 km, 1 hodina - po zpevněné cestě, napojení na silnici III. třídy 28012, přes Samšinu
Pěšky: 5,5 km, 1:50 hodin - z Ostružna po žluté turistické značce

RANČ U KOVBOJE U SOBOTKY
Navštivte Ranč U Kovboje, kde Vám na míru připraví vhodnou projížďku právě pro Vás. Ať jste začátečník, nebo zkuše-
ný jezdec, vše bude přizpůsobeno Vašim požadavkům. Nenechte si ujít adrenalinové vyjížďky po českých hospůdkách 
v širokém okolí. Řekněte, kdy jste měli možnost zajet na pivo právě na koňském sedle?

KONTAKTY Adresa: Kdanice 17, 507 43 Sobotka
Telefon: 603 474 039   |  E-mail: josefdajc@seznam.cz
www.rancukovboje.cz

RANČ U KOVBOJE 
SOBOTKY

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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Vskutku pohádková atmosféra na Vás čeká na Starých Hradech u Jičína. 
Prohlídkovými okruhy Vás provedou pohádkové bytosti. 

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 15,5 km, 25 minut - přes Dolní Lochov, Příchov
Na kole: 14,7 km, 1:10 hodin
Pěšky: 11,8 km, 3:15 hodin

V prostorách zámku se nachází tisíce exponátů připomínajících život tehdejší šlechty a poddaných. Unikátní je také 
expozice draků, jež představuje přes padesát druhů draků a dráčků. Na své si přijdou jak milovníci historie, tak i Vaše 
ratolesti, které se díky zdejší atmosféře budou cítit jako v pohádce.

KONTAKTY Adresa: Staré Hrady 1, 507 23 Libáň
www.starehrady.cz

STARÉ HRADY 
U JIČÍNA

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu
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Nenechte si ujít pohled z věží Baba a Panna na malebnou krajinu Čes-
kého ráje i okolní regiony. Bizarní zřícenina gotického hradu představuje 
hlavní symbol celého Českého ráje. Při prohlídce máte možnost seznámit 
se s historií hradu a jeho stavebním vývojem. 

VAŠE CESTA ZE STATKU OSTRUŽNO
Autem: 16 km, 25 minut - přes Dolní Lochov, Mladějov, Újezd pod Troskami
Na kole: 19,5 km, 1:40 hodin

KONTAKTY
Adresa: Hrad Trosky, Troskovice 512 63
www.hrad-trosky.eu

ZŘÍCENINA
HRADU TROSKY

Naskenuj mě 
a zapneš si trasu


