
 

 



 
Pojďte s námi do Pohádkových Krkonoš 
 
V kouzelné krajině Krkonošského národního parku zažijete pohádkové výlety na místa, která 
jste možná ještě nenavštívili. A to díky razítkovací hře Pohádkové Krkonoše. Strávíte báječný 
čas se svými dětmi, objevíte jedinečná místa našich nejvyšších hor a protáhnete své tělo na 
čerstvém horském vzduchu. Tak hurá za Pohádkami v Krkonoších! 
Razítkovací hru můžete v letošním roce hrát od července do konce října. Čeká na vás 
spoustu novinek a skvělých soutěží. Stačí si jen v nejbližším informačním centru nebo na 
jednom z razítkovacích míst zakoupit novou brožurku Pohádkové Krkonoše – razítkovací hra 
a hurá na cestu. Díky tipům na výlety se vypravíte až do 30 razítkovacích míst, kde získáte 
speciální razítka do brožurky. A jaké odměny na vás čekají na každém razítkovacím místě? 
Za 3 nasbíraná razítka získáte krkonošské omalovánky nebo pexeso, za 5 razítek perličkovou 
ozdobu od firmy Rautis a za 10 razítek ZDRAVOU LAHEV – skvělého parťáka na další 
dobrodružství. Záleží jen na vás a vašich dětech, jak moc pilní budete a kolik míst navštívíte. 
Pokud však v letošním roce nestihnete nasbírat dostatečný počet razítek pro vytouženou 
odměnu, nevadí. Brožurku si uschovejte a pokračujte ve sbírání příští rok. 
Zapojit se také můžete do speciálních soutěží. Pokud se vám podaří do konce října nasbírat 
10 razítek, budete s rodinou zařazeni do soutěže o dva vouchery v hodnotě 3.333 Kč na 
služby Resortu sv. František ve Špindlerově Mlýně. A během srpna mají děti možnost 
soutěžit o voucher na dvoudenní rodinný pobyt na Labské boudě.  
Sledujte stránky www.pohadkove.krkonose.eu a Facebook Krkonose.eu, kde zjistíte více o 
soutěžích, podrobná pravidla razítkovací hry nebo informace o razítkovacích místech. 
TIP: Užili jste si dovolenou v Krkonoších naplno, nachodili desítky kilometrů, zažili jste dny 
plné zábavy s kamarády, navštívili jste pohádková místa a získali tak vytouženou ZDRAVOU 
LAHEV? To je báječné! Podívejte se na stránky eshop.zdravalahev.cz a vyberte si k ní 
speciální svačinový box ZDRAVÁ SVÁČA. Zaručeně se bude hodit na další pohádkové výlety 
v Krkonoších. 
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