Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tiskový zpráva
Svezte se Krkonošskými cyklobusy k poznávání nových míst
Krkonošské cyklobusy zásadním způsobem navyšují dopravní obslužnost v regionu.
Zprostředkují komfort cykloturistům, kteří chtějí během jednoho dne poznat větší část území
nejvyšších českých hor a jeho podhůří. Protínají region a vyvezou vás i s koly do různých
částí pohoří.
Zahajovací jízda 16. ročníku
První cyklobus vyjede 1. června 2019. Zahajovací jízda organizovaná manažery Svazku Krkonoše
je připravena na sobotu 1. 6. 2019. Společný výšlap vás čeká po návštěvě Stezky korunami
stromů z Janských Lázní, do Svobody nad Úpou a ke Stachelbergu, do Trutnova a zpět
cyklobusem do Vrchlabí. Přihlášky k účasti naleznete v pozvánce na adrese:
http://www.krkonose.eu/cs/aktuality/2445. Registraci je nutné provést nejpozději do 28. 5. 2019.
Novinky
Cyklobusy budou v měsíci září v provozu kromě čtvrtka i pátek, výjimku tvoří páteřní linka, kde
jede cyklobus pouze z Horní Malé Úpy do Vrchlabí a zpět. Tato linka však nejede dále do
Harrachova.
Jedna linka jede z Hradce Králové do Vrchlabí. Zde je umožněn přestup na další linky
cyklobusu. Tento spoj z Vrchlabí zajíždí na Kuks a odpoledne zpět do Vrchlabí. K večeru se
vrací do Hradce Králové. V provozu je každou sobotu a svátek, o letní prázdninách i ve
čtvrtek.

Jízdní řády
Získáte v krkonošských informačních centrech, přímo na autobusových zastávkách, kde
cyklobus staví, nebo na www.krkonose.eu
Nejezděte do kopce, využijte lanovky s letním provozem,
kromě Harrachova kola přepravují zdarma. Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch (1215 m n. m.),
www.skiresort.cz, Velká Úpa - Portášky (1060 m n. m.), www.skiresort.cz, Špindlerův Mlýn Medvědín (1235 m n. m.), www.skiareal.cz, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr - Pláň (1198 m n.
m.), www.skiareal.cz, Janské Lázně - Černá hora (1250 m n. m.), www.skiresort.cz, Vrchlabí,
Herlíkovice - Žalý (1019 m n. m.), www.herlikovice.cz, Rokytnice n/Jizerou – Horní Domky
(933 m n. m.), www.skiareal-rokytnice.cz, Harrachov - Čertova hora (1021 m n. m.),
www.skiareal.com
Zpracovala: D. Palátková. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše
a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

