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INFO MAPA

Milí návštěvníci turistické 
oblasti Pojizeří a Polabí,

nabízíme Vám několik tipů na výlet v krajině, kde se 
za zážitky dopravíte pohodlně vlakem, autem ale i na kole.
Na zadní straně našeho letáku najdete seznam turistických 
informačních center na našem území, kde vám rádi poradí 
s detaily zvoleného výletu a také s ubytováním.

Příjemně strávený čas plný báječných zážitků
vám přeje tým Pojizeří a Polabí.
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Tajemství zvířetického trezoru
→ zviretice.cz 
Legendární hledačka o poklad hraběnky Eleonory v úchvatném pro-
středí zvířetické zříceniny je připravena každoročně od jara do podzi-
mu. Cestujte za tajným kódem a odneste si z trezoru krásné poklady.

Metalová cesta Mladou Boleslaví
→ metalovacesta.cz
Zkrácená trasa pro děti má 7 zastavení s infopanely, do kterých 
autíčko Vojta Škoda namluvilo dětské záznamy. Mapku a soutěž-
ní brožuru plnou hádanek a úkolů si můžete 
vyzvednout v TIC Mladá Boleslav. 

ŠKODA Muzeum
→ museum.skoda-auto.cz
Muzeum se nachází v bývalých výrobních 
halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Kromě 
naleštěných exponátů zde mohou děti od 12 let objevit virtuální 
realitu. Ty menší pak dotykovou obrazovku, omalovánky a jízdu po 
muzeu na ŠKODA autíčku – odrážedle.

Městský palác Templ
→ kulturamb.cz/cs/mestsky-palac-templ 
V pozdně gotickém šlechtickém paláci v Mladé Boleslavi se nachází 
multimediální muzejní expozice. Nabízí zde pravidelné výstavy v ga-
lerii, programy z experimentální archeologie pro školy a rodiny. Na 
parkánu je vybudováno interaktivní archeologické hřiště pro děti.

Mladá Boleslav a okolí

1 2

3 3

2

4

2

3

4

1



Ekocentrum Zahrada
→ mb-eko.cz
Ve venkovních voliérách i uvnitř skleníků miniZOO si můžete pro-
hlédnout více než 60 druhů domácích, volně žijících či exotických 
zvířat a rostlin subtropů a tropů. Součástí areálu je i záchranná 
stanice pro zraněné a handicapované dravce a sovy.

Muzeum Mladoboleslavska
→ muzeummb.cz
Na mladoboleslavském hradě můžete kromě stálých 
expozic a krátkodobých výstav navštívit i muzejní hernu. 
Zde si vyzkoušíte svou prostorovou představivost, 
dotykovou obrazovku se zajímavostmi o exponátech. 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha
→ letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz
Kromě funkčních exponátů letadel, často viděných i v provozu při 
akcích Létáme pro vás, se v muzeu nachází záchranná nafukovací 
klouzačka, trenažér nebo šlapací letadélka v Letecké kantýně.

Koupaliště Mladá Boleslav
→ saramb.cz/koupaliste-mlada-boleslav
Brouzdaliště, dětský bazén, vířivka, tobogán, skokanský můstek, 
vodní atrakce, termální bazén a další naleznete v areálu koupali-
ště, které lze rozdělit do čtyř částí: vodní svět, dětské a sportov-
ní hřiště, písečnou pláž s nafukovací trampolínou a občerstvení. 
Vodní plochy jsou vyhřívané a voda tak má trvale 26 °C. 

Mladá Boleslav a okolí
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Naučná stezka za Veverkami
Krátká procházka lesoparkem Štěpánka v Mladé Boleslavi děti 
zavede k deseti zastavením, u nichž se hravou formou dozví in-
formace ze života veverek, ale i dalších obyvatel lesa, o stromech, 
lesních plodech, houbách a léčivých bylinách.

Naučná stezka Chlum
Na 7,5 km dlouhé stezce je 10 informačních 
panelů rozdělených na přírodovědnou
a archeologickou část a je doplněna
8 interaktivními prvky pro děti či 
panoramatem výhledu na krajinné 
dominanty Mladoboleslavska. 
Součástí každého panelu je i QR kód, 
který může zájemce přenést do virtuálního prostoru.

Naučná stezka Vrch Baba a Dědek
Okruh začíná a končí v Horních Stakorech je 2,5 km dlouhý a na-
chází se na něm 7 oboustranných infotabulí – jedna strana pro do-
spělé a ta druhá pro děti. Dětskou částí provází skřítek Nefelínek, 
který je nabádá k plnění různých úkolů. 

Princezna a bludiště na zámku Loučeň
→ zamekloucen.cz
Dětské prohlídky s kněžnou Marií či princeznou Karolínou. Zjistě-
te, jak se na zámku žilo a jaké měly šlechtické děti hračky. V parku 
pak na všechny čeká dvanáct zábavných labyrintů a bludišť. 

Mladá Boleslav a okolí Nymburk a okolí
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Řemesla a bylinky v Botanicus Ostrá
→ botanicus.cz
Ve středověkém centru řemesel si děti vyrobí mýdlo, provaz, svíč-
ku. Najdete zde i košíkáře, kováře či lukostřelce. O víkendu si uži-
jete kejklířská, hudební a divadelní vystoupení. 

Zážitky se zvířátky v Zoo Chleby
→ zoochleby.cz
Rodinná zoo nabízí zážitkové programy, v srpnu zde bude mož-
né přenocovat. V zoo najdete kromě spousty zajímavých zvířá-
tek velké dětské hřiště, fotoukoutek, dětský koutek a výstavu 
exkrementů. 

Dobrodružství v milovickém Mirakulu
→ mirakulum.cz
V zábavním parku najdete kontaktní zoo, skvělé herní prvky – osm 
vysokých věží, hrad plný prolézaček s tajemným podzemím, želez-
nici, tobogány, vodní svět a občerstvení, možnost grilování.

Zubři, koně a pratuři na                dosah
→ ceska-krajina.cz
Kousek od Milovic a Benátek nad Jizerou 
se můžete ve dvou pastevních 
rezervacích seznámit s původními 
velkými kopytníky. Pratury, 
divoké koně i plaché zubry 
budete mít na dosah ruky. 

Nymburk a okolí
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Nely, princezna ze Chateau Mcely
→ chateaumcely.cz
V luxusním hotelu zažijete jedinečnou atmosféru 
i s dětmi – od stylově zařízeného apartmá, přes 
princeznovské hodování a odpočinek v lázních, 
až po kolekci dárkových předmětů. 

Rozhledna Romanka
→ hruby-jesenik.cz/rozhledna-romanka/
Rozhledna v Hrubém Jeseníku se jmenuje 
po holčičce, která si během stavby získala 
srdce montérů. Na vyhlídku vede 116 schodů. 
Při pěkném počasí dohlédnete do Krkonoš
 a na Ještěd. 

Krása venkova ve skanzenu v Přerově n/L
→ polabskemuzeum.cz
Půvabné muzeum v přírodě nabízí devět chalup, školu, sedm 
špýcharů, čtyři stodoly a kapličku. Zařízené interiéry představují  
život na polabské vesnici od poloviny 18. do poloviny 20. století. 

Jezero Poděbrady 
→ koupalistejezero.cz
Jezero je velkým lákadlem nejen pro děti. Najdete zde písečnou 
pláž, skluzavky, minigolf, půjčovnu loděk a šlapadel. Starší děti 
mohou využít i hřiště pro plážový volejbal a nohejbal. Pro osvě-
žení je tu i nabídka občerstvení. 

Nymburk a okolí Poděbrady a okolí
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Ekocentrum Huslík
→ ekocentrumhuslik.cz
Uprostřed lužního lesa nedaleko soutoku Labe a Cidliny v bývalé 
hájovně na Huslíku naleznete zázemí záchranné stanice pro živo-
čichy, ekocentrum a 10 hektarů velký přírodní areál. Ukázka ži-
vočichů, herní prvky, vzdělávací aktivity a krásný přírodní areál – 
to všechno je Huslík.

Naučná stezka Živá zahrada
Při výpravě stezkou Živá zahrada se dozvíte, komu 
všemu poskytuje zahrada domov. Čím je užitečný 
škvor? Kolik toho zbaští sýkora? A mnohem více. 
Můžete si také zahrát pátrací hru s názvem Případ Bohouš. 

Naučná stezka Polabí Klicperovo i naše
Hajný Klicpera kdysi obýval hájovnu na Huslíku, 
zdejší okolí znal jako své boty. Nahlédněte s hajným 
Klicperou do toho, jak vypadala naše krajina dříve 
a co by té současné prospělo. Objevte louku, 
tůně, sady a výběhy se zvířaty. Ty nejmenší 
stezkou provede Klicperův lexikon skřítků.

Film Legend Muzeum Poděbrady
→ filmlegendsmuzeum.cz
Přijďte zjistit, zda je v muzeu váš oblíbený filmový hrdina. Prozradíme, 
že Harry Potter již na vás čeká. A nejen on i postavy z filmu Avatar, 
Spiderman, Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor a Captain Amarika.

Poděbrady a okolí
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Muzeum LEGA Poděbrady
→ muzeumlega.cz
Kdo by neznal LEGO. Malé barevné kostičky různých tvarů. Co 
vše se z nich dá postavit, odhalí právě muzeum. A nemusí zůstat 
jen u koukání. Dětský koutek nabízí možnost vrátit se do dětství 
a něco si postavit. V muzeu uvidíte na 3 000 modelů. 

Vyhlídkový vláček
→ vyhlidkovyvlacek-podebrady.cz
Cesta vyhlídkovým vláčkem vede podél řeky až na soutok Labe 
a Cidliny. Na soutoku je možné se občerstvit a jít zpátky do měs-
ta podél řeky pěšky. Ti, kteří chtějí šetřit síly, mohou jet i zpět 
vláčkem. Nástupní místo je u Zdymadla a na soutoku. 

Muzeum Keltů a naučná stezka
→ obec-dobsice.cz
V muzeu vás přivítají každý den, postačí jen 
zavolat. V muzeu děti zhlédnou poutavý 
film o životě keltů a prohlédnou si místní 
expozici. Z muzea je možné vyjít na 
naučnou stezku, která vede podél slepého 
ramene Cidliny ke keltskému pohřebišti. 
Zajímavým místem na cestě je 
dětské hřiště v podobě 
keltského oppida s replikou 
polozemnice. Naučnou 
stezkou provází chlapec 
Dobš, který nám 
přiblíží život keltů. 

Poděbrady a okolí
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KVÍZ

← Jaký je název jednoho 
z exponátů ŠKODA Muzea? 

Škoda 110R / 28 / 12 / Muzeum Mladoboleslavska / Milovice / Nymburk / Langur Duk

← V kterém městě 
naleznete Park Mirakulum? 

→ Na které město shlížíte z věže 
gotického chrámu sv. Jiljí?

← Jak se jmenují nejkrásnější 
a nejvzácnější opičky chované 
v ZOO Chleby?

→ Které muzeum naleznete 
na hradě v Mladé Boleslavi? 

← Kolik labyrintů a bludišť mají 
v zahradách zámku Loučeň? 

→ Kolik malovaných srdcí 
najdeš na poděbradském 
zámeckém nádvoří?

↓ ODPOVĚDI ZDE



VENKOVNÍ HRA

Skryté příběhy
→ skrytepribehy.cz
Stáhněte si do mobilu aplikaci Skryté příběhy. 
Rodinný výlet s neobyčejným dobrodružstvím je určen 
především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

1) První mapa
Rok 1517 / Mladá Boleslav / délka 4,5 km
8 zastavení / trvání 2 hodiny 
Pomoz Mikuláši Klaudiánovi v Mladé 
Boleslavi vytvořit první tištěnou mapu Čech.

Kompletní herní instrukce i s mapou dané trasy si můžete stáhnout 
doma na wifi do mobilu, v terénu tak už nepotřebujete datové připojení. 
Hra je k dispozici zdarma pro Android a iOS. 

2) Jahody se Smetanou
Rok 1874 / Jabkenice / délka 4,5 km
8 zastavení / trvání 1,5 hodiny 
V Jabkenicích pomozte Bedřichu 
Smetanovi najít klid na práci. 

3) Lov na Elišku
Rok 1310 / Nymburk / délka 2,5 km
8 zastavení / trvání 1 hodina 
V Nymburce se vydejte na pomoc 
prchající Elišce Přemyslovně.

4) Ostře sledované vlaky
Rok 1965 / Kostomlaty nad Labem
délka 8 km / 7 zastavení / trvání 3 hodiny 
V Kostomlatech nad Labem můžete pomoci 
Bohumilu Hrabalovi napsat povídku.

5) Král tlouštík 
Rok 1458 / Poděbrady / délka 3 km
8 zastavení / trvání 1 hodina 
Vydej se do Poděbrad pomoci králi 
Jiříkovi se záchranou českého království.



Turistická informační centra
Pojizeří a Polabí

 TIC Mladá Boleslav
 A Železná 107  T +420 326 109 402
  293 01  Mladá Boleslav E infocentrum@kulturamb.cz 

 TIC Nymburk
 A Nám. Přemyslovců 165 T +420 325 501 104 
  288 02  Nymburk E infocentrum@meu-nbk.cz

 TIC Poděbrady
 A Jiřího nám. 19 T +420 325 511 946
  290 01  Poděbrady E ticpodebrady@polabi.com 

 IS Benátky nad Jizerou
 A Zámek 50 T +420 736 235 436
  294 71  Benátky n/Jizerou E infocentrum@benatky.cz

 TIC Dobrovická muzea
 A Palackého nám. 2 T +420 725 871 072
  294 41  Dobrovice E mu.recepce@tereos.com

 IC Zámek Loučeň
 A Loučeň 1  T +420 727 900 616
  289 37  Loučeň E infocentrum@zamekloucen.cz

 TIC Lysá nad Labem
 A Husovo nám. 23 T +420 601 323 046 
  289 22  Lysá n/Labem E ticlysanadlabem@polabi.com

 TIC Milovice
 A Nám. 30. června 508 T +420 325 517 110 
  289 23  Milovice E tic@mesto-milovice.cz 

 TIC Sadská
 A Husova 1137  T +420 325 594 329
  289 12  Sadská E kic.sadska@email.cz 

 TIC Zvířetice
 A Podhradí 14 T +420 326 210 230
  294 01  Bakov n/Jizerou E info@zviretice.cz

Vydává Pojizeří a Polabí, z. s. / IČO 08389349 / Vydání první (2022)
Náklad 5 000 ks / Tisk fronte s.r.o. / Fotografie archiv Pojizeří a Polabí
Grafický design Pavel Ševčík (www.purpure.cz)
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