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Výherci čtenářské soutěže z letního vydání Krkonošské sezony
Turistické noviny Krkonošská sezona, které lze získat zdarma na pultech spolupracujících
turistických informačních center, byly věnovány např. tématům „Krkonošemi na kole“, kde
vám byla představena nová brožura pro cyklisty anebo nová cyklovidea. Dále jste se mohli
nechat inspirovat tipy na výlety a zajímavá místa v Krkonoších, které doporučují přímo
pracovníci krkonošských informačních center. Věnován byl také prostor oslavě 120 let místní
železniční tratě Martinice – Rokytnice nad Jizerou. A v neposlední řadě jsme vám doporučili
parky a naučné stezky, které ocení především vaše děti.
Čtenáři se mohli zúčastnit soutěže a odpovědět na pět otázek: 1.Ve které obci se nachází
Památník zapadlých vlastenců?, 2. Přes které hraniční přejezdy v Krkonoších se dostanete
automobilem do Polska?, 3. Kolik pivovarů navštívíte na Krkonošské pivní stezce?, 4. Ve
kterém objektu a městě naleznete bývalý vojenský bunkr s muzejní expozicí? A 5. Kde jsou v
regionu „stopy“ a „artefakty“ Járy Cimrmana?
Soutěže se zúčastnili,
správně odpověděli,
vylosováni byli
a krásné ceny získali:
1. cena – voucher na ubytování pro 2 osoby na 2 noci v hotelu Skalka na Benecku. Věnuje:
Wellness hotel Skalka, www.skalkabenecko.cz. Vyhrává Viktor Š. z Jilemnice.
2. cena – volná rodinná vstupenka pro 2 děti a 2 dospělé na Stezku korunami stromů
Krkonoše v Janských Lázních. Věnuje: Stezka korunami stromů Krkonoše,
www.stezkakrkonose.cz. Vyhrává Marie O. z Prahy.
3. cena – voucher do wellness centra v Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně. Věnuje:
Harmony Club Hotel, www.harmonyclub.cz. Vyhrává Josef H. z Hradce Králové.
4. cena – kniha Krkonoše od fotografa Radka Drahného. Věnuje: Krkonoše – svazek měst a
obcí, www.krkonose.eu. Vyhrává Jiřina L. z Trutnova.
5. cena – skleněný náhrdelník od umělkyně Hany Kortanové z Železného Brodu. Věnuje:
Hana Kortanová, Kortan – sklo bižuterie. Vyhrává Jiří F. z Hranic.
Zpracovala: D. Palátková, leden 2020. 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 na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

