kniha hosta / guest's book
Krumlovská pohádka
Široká 74, český krumlov

telefon/phone number

reception number (both hotels)
+420 602 672 270

email
recepce@krumlovskapohadka.cz
recepce@vltavskapohadka.cz

web

krumlovskapohadka.cz
vltavskapohadka.cz

Krumlovská pohádka
Široká 74, český krumlov

sociální sítě/social media
Facebook:
@krumlovskavltavskapohadka
Instagram:
@pohadkykrumlova

Vltavská pohádka
Rybářská 23, český krumlov

snídaně/breakfast
8.00-10.00h
servírována v restauraci
served in the restaurant

wifi
Jméno/Login KrumlovskaPohadka
Heslo/Pasword siroka74

check-in/check-out

Příjezd/Check-in 15.00-19.00h
Odjezd/Check-out 8.00-10.00h

Krumlovská pohádka
Široká 74, český krumlov

kontakty/contacts

Tísňové volání/Emergency 112
Policie/Police 158
Záchranná služba/Ambulance 155
Hasiči/Firemen 150
Taxi +420 725 993 778

VĚNOVÁNO NAŠIM
HOSTŮM
Vážení hosté,
aby Váš pobyt u nás byl nejen
odpočinkovým, ale také
nezapomenutelným zážitkem, připravili
jsme si pro Vás brožuru s tipy na
zajímavá místa v okolí, která stojí za to
navštívit.
Věříme, že Vám tato brožura přinese
spoustu užitečných informací.
Tým Krumlovské a Vltavské pohádky Vám
přeje pohádkový pobyt a spousty
nezapomenutelných zážitků z města
Český Krumlov.

odhadovaný čas na návstěvu místa
lokace místa
vhodné pro děti

muzeum útrpného práva
Naleznete zde 100 exponátů a destítky
dobových rytin. Mystickou atmosféru celé
výstavy dotvářejí voskové figuríny
umístěny v autentickém prostředí,
zvukové a především dva speciální
audiovizuální efekty (upálení čarodějnic a
poprava mečem) umocňující ojedinělý
zážitek z prohlídky sklepení a celé
výstavy.
čas: 1h

nám. Svornosti 1

Muzeum voskových figurín

Návštěvník si zde může prohlédnout expozici historických
řemesel, vnímat atmosféru alchymistické dílny i staré
krčmy. Setká se zde s českými panovníky jako je např.
Karel IV., Rudolf II. nebo František Josef I. a v síni slávy
potká řadu známých osobností z kulturního a politického
života jako jsou např. T. G. Masaryk, V. Havel, P. Picasso,
Jan Pavel II, S. Dalí, L. Armstrong, M. Jackson a další. Celá
expozice je doplněna zajímavými světelnými a zvukovými
efekty.
čas: 1h

Kájovská 68

Světově unikátní polodrahokamy
vznikly před 15 miliony lety při
dopadu ohromného meteoritu na
území dnešního Bavorska, odkud je
katastrofický výbuch vymrštil až do
vzdálenosti 400 km. V jižních
Čechách lidé od dávných dob
nacházeli na polích jasně zelené
kousky skla, ale jejich původ zůstával
dlouho záhadou. Příběh vltavínů
prožijí návštěvníci v moderní
interaktivní expozici muzea.
Expozice muzea je vytvořená jako
interaktivní hra, která Vás provede
celým příběhem – od srážek planet a
asteroidů přes velká vymírání
živočichů až po vznik vltavínů.

Muzeum
Vltavínů
čas: 2h

Panská 19

3D muzeum
Navštivte první muzeum svého druhu v České republice.
Narozdíl od běžných muzeí zde neplatí zákaz dotýkání se
vystavených exponátů - Vy sami se tak stanete součástí
vystavených obrazů. Všechny obrazy jsou vytvořeny pomocí 3D
efektu, který Vás v mžiku přenese na místa, či do situací, které
nikde jinde nenajdete. Vyfoťte se například na útěku před
dravým žralokem a věřte tomu, že Vám tyto fotografie budou
památkou na celý život.
čas: 1,5h

Zrcadlové bludiště
Přijďte se podívat do zrcadlového
bludiště jež patří mezi největší v
Evropě. Tato unikátní zrcadlová
síň obsahuje na 90 zrcadel, na níž
navazuje menší nezvyklé
křišťálové bludiště složené z čirých
skel.
čas: 1h

Široká 52

Masná 129

Stezka korunami stromů Lipno,
celorepublikový unikát a první
stezka svého druhu v České
republice, přivítala své první
návštěvníky 10. července 2012.
Součástí Stezky jsou naučné
didaktické prvky, které obohatí
a rozšíří znalosti v oblasti
přírody, její ochrany a funkce
lesa. Nejen pro malé
návštěvníky, ale i pro ty, kteří
zůstali stále mladí, a neopustila
je chuť po dobrodružství, jsou
určeny tři zážitkové stanice s
lanovými prvky. Jsou umístěny
ve výšce 24 metrů.

A) 120 dnů
B) 85 dnů
C) 60 dnů

A) 455 schodů
B) 311 schodů
C) 220 schodů
řešení: 1,2 C)

Stezka korunami
stromů
čas: 4h

Lipno nad
Vltavou 307

Státní hrad a zámek
český krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří
nejen svou rozlohou, ale také
architektonickou úrovní a kulturní tradicí mezi
nejvýznamnější památky středoevropské
oblasti. V původní půdorysné dispozici,
hmotové skladbě, interiérové instalaci i
architektonickém detailu je dochován stavební
vývoj od 14. do 19. století.
Areál českokrumlovského zámku je jedním z
nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje
46 budov a palácových stavení soustředěných
kolem pěti zámeckých nádvoří a 12,49 hektaru
zámeckých zahrad a ostatních ploch.
Státní hrad a zámek Český Krumlov nabízí
hned několik naučných prohlídkových okruhů
v různých delkách trvání.
čas: dle typu prohlídky

Zámek 59

Náš tip: zámecká zahrada
Doporučujeme navštívit Zámeckou zahradu, kde
najdete Otáčivé hlediště. Každoročně se zde od června
do září odehraje průměrně osmdesát představení, jež
navštíví na 55 000 diváků z tuzemska i zahraničí.
U Zámecké zahrady

ptačí hrádek aneb “little castle"
Jedná se o nedokončený památník na oslavu vítězství
spojeneckých vojsk Napoleonem Bonapartem v bitvě
národů u Lipska roku 1813.
Lesní 167

paraplíčko

Jedna z nejstarších dochovaných vyhlídek v Českém
Krumlově. Paraplíčko se přezdívá tomuto místu
proto, že tato dřevěná stavba evokuje dámské
paraple.
Zadat do navigace “Paraplíčko"

kaple na křížové hoře aneb “křižák"

Je barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým
Krumlovem je památným duchovním, historickým a kulturním
místem s překvapivým půvabem a silnou energií, s
romantickým okolím a nejkrásnějším pohledem na Český
Krumlov i Šumavu. Před návštěvou tohoto místa si
doporučujeme na internetu vyhledat otevírací hodiny, ty se v
průběhu sezóny mění.
Křížová hora

Dedicated to our
guests
Dear guests,
to make your stay in your stay not just a
relaxing but also an adventure
experience, we are delighted to present
you our best tips for trips, which we
love.
We believe that this brochure will bring
you some useful information.
Our team of Krumlovska pohádka wishes
you fabulous stay and beautiful
moments in our town.

time needed to visit a place
place location
recommended for kids

museum of torture

Nearly 100 displays and dozens of historical
engravings are contained in an area covering
400 square meters. The mystical atmosphere
of the cellar is enhanced by wax figures in an
authentic enviroment, sound effects, and even
two special audio-visual effects (witch-burning
and sword execution) which intensify this
already-unoque experience.

time: 1h

nám. Svornosti 1

Museum of vax

Visitors to the museum can step into history
throughout an area over 600 m 2 large. The cellars
offer a chance to admire the art of Medieval
craftsmen, breathe the atmosphere of an
alchemist's kitchen and an old tavern, and visit the
courts and advisors of the Bohe-mian Kings and
Emperors such as Charles IV, Rudolf II, and Franz
Josef. The entire exhibition is complemented by
interesting light and sound effects.
time: 1h

Kájovská 68

The globally unique semi-precious
stones appeared 15 million years
ago during the impact of an
enormous meteorite on the
territory of what is today Bavaria,
from where the catastrophic
explosion disbursed them up to a
distance of 400 km. In Southern
Bohemia, the ancients found
pieces of green glass in the fields,
but their origin remained a
mystery for a long time.
The museum exposition is created
as an interactive game that will
guide you through the whole story
- from collisions of planets and
asteroids to large extinctions of
animals to the formation of
moldavites.

Museum of
moldavites

time: 2h

Panská 19

3D museum
Visit the first museum of its kind in the Czech Republic. Unlike
other ordinary museums, you will find no restriction about
touching the exhibits – you will become one part of them. All
our paintings are created with the help of a 3D effect, which
carries you in a moment to places or situations you will find
nowhere else. Take a picture on a run from a predacious shark
and believe that these pictures will create a memory for your
whole life. And you can show them on your social network as
well.
time: 1,5h

mirror maze
Come and see the mirror maze,
which is one of the largest in
Europe. This unique mirror hall
contains 90 mirrors, followed by a
smaller, unusual crystal maze
made of clear glasses.

time: 1h

Široká 52

Masná 129

Treetop Walkway Lipno, unique
in the whole country and first
walkway of its kind in Czech
Republic, welcomed its first
visitor on 10th of July 2012.
Educational and didactic
elements that will enrich and
broaden knowledge in the areas
of nature, its protection and
function of the forest are part
of the Walkway. Not only for
our small visitors, but also for
those, who stayed young and
haven’t lost their taste for
adventure, there are three
adventurous stations with rope
elements located at the height
of 24 meters.

*how long it took to build a Treetop Walkway?

A) 120 days
B) 85 days
C) 60 days

*how many stairs are in the middle of the tower?

A) 455 stairs
B) 311 stairs
C) 220 stairs
key: 1,2 C)

Treetop Walkway
Lipno
time: 4h

Lipno nad
Vltavou 307

Český krumlov castle
and chateau

Český Krumlov Castle is one of the most
important monuments in Central Europe in terms
of architectural level, cultural tradition and scale.
Perhaps due to hidden position in a remote
corner of South Bohemia. Its building
development has been preserved with the
original layout, material structure, interior
installation and architectural details from the
14th to the 19th century.
The castle, bulit by the Vítkovec family and rebuilt
in the Renaissance style under the Rožmberks
extends along a rocky promontory above a
meander of the Vltava river and consists of 41
separate palaces and outbuildings, and a 12hectare ornamental castle garden
Český Krumlov Castle and Chateau offers several
educational guided tours in various lengths.

time: sightseeing tours

Zámek 59

our tip: zámecká garden
We would like to recommend you to visit Zámecká
Garden, where you can find Revolving theatre. Eighty
plays as an average are performed here each year from
June to September, attended by about 55,000 domestic
and foreign spectators.
U Zámecké zahrady

little castle

It is an unfinished monument built in commemoration of
the victory of the united army of Russia, Austria and
Prussia over Napoleon Bonaparte in the battle of Leipzig
in 1813.
Lesní 167

paraplíčko

One of the oldest preserved views in Český Krumlov.
The paraple is nicknamed this place because this
wooden building evokes women's paraple.
best in navigation: “Paraplíčko"

chapel on the křížová mountain

Baroque pilgrimage area is memorable spiritual, historical
and cultural place with surprising charm and strong energy,
with romantic surroundings and the most beautiful view of
Český Krumlov and Šumava. Before visiting this place, we
recommend that you check the internet for opening hours,
which change during the season.
Křížová hora

unseren Gästen
gewidmet
Sehr geehrte Kunden,
Wir möchten, dass Ihr Aufenthalt bei uns
nicht nur entspannend, sondern auch
erlebnisreich ist. Deshalb haben wir
Tipps für Ausflüge zusammengestellt, die
wir lieben.
Wir hoffen, dass diese Broschüre Ihnen
viele nützliche Informationen liefert.
Team Krumlovská pohádka wünscht
Ihnen einen tollen aufenthalt und und
schöne Momente in unserer Stadt.

Geschätzte Zeit für einen Besuch
Standort
Empfohlen für Kinder

Museum der Tortur und
Folteranlagen

Mystische Atmosphäre ganzer Ausstellung
bilden Wachsfiguren in der authentischen
Umgebung. Achall- und vor allem 2
audiovisuelle Effekte (Hexenverbrennung
und hinrichtung mit Schwert) verstärken
einziges Erlebniss von der Besichtigung des
Kellers und ganzer Ausstellung..
Zeit: 1h

nám. Svornosti 1

Wax Museum
Besucher können hier auf mehr als 600 m2 in die
Geschichte eintreten - in den Kellerräumen die Kunst
der mittelalterlichen Handwerke bewundern, die
Atmosphäre der Alchemistenküche und der alten
Kneipe aufsaugen, die Höfe und die nächsten
Personen der böhmischen Könige und Kaiser (wie z.B.
Karl IV., Rudolf II. und Franz Josef) besuchen.
Zeit: 1h

Kájovská 68

Die weltweit einzigartigen
Halbedelsteine entstanden vor 15
Millionen Jahren beim Aufprall eines
riesigen Meteoriten auf dem Gebiet
des heutigen Bayern, wo sie durch
die enorme Aufprallwucht in eine
Entfernung von bis zu 400 km
geschleudert wurden. In
Südböhmen konnten die Menschen
auf den Feldern seit jeher klar grüne
Glasstücke finden, deren Ursprung
sie sich allerdings für lange Zeit
nicht erklären konnten. Die
Geschichte der Moldavite können
die Besucher in der modernen
interaktiven Ausstellung des
Museums erleben.

Moldavit
museum
Zeit: 2h

Panská 19

3D museum

Besuchen Sie das erste Museum seiner Art in der Tschechischen
Republik. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Museen ist es in unserem
Land nicht verboten, die ausgestellten Gegenstände zu berühren in unserem Land werden Sie Teil der ausgestellten Gemälde. Alle
unsere Bilder werden mithilfe eines 3D-Effekts erstellt, der Sie zu
Orten oder Situationen führt, die Sie sonst nirgendwo im
Handumdrehen finden. Nehmen Sie zum Beispiel ein Foto auf,
während Sie einem räuberischen Hai entkommen, und glauben Sie,
dass diese Fotos eine Erinnerung für Ihr ganzes Leben sind.
Zeit: 1,5h

Spiegellabyrinth

Besuchen Sie das
Spiegellabyrinth, eines der
größten in Europa. Dieser
einzigartige Spiegelsaal enthält 90
Spiegel, gefolgt von einem
kleineren ungewöhnlichen
Kristalllabyrinth aus klaren
Gläsern.
Zeit: 1h

Široká 52

Masná 129

Der Baumwipfelpfad Lipno, das
tschechische Unikat und der erste
Pfad seiner Art in der
Tschechischen Republik, begrüßte
die ersten Besucher am 10. Juli
2012.
Der Pfad ist mit
didaktischen Stationen
ausgestattet, die spannendes zur
Natur, den Naturschutz und die
vielfältigen Funktionen des
erzählen. Nicht nur für die
kleinen Besucher,
Erlebnisstationen in bis zu 24
Meter Höhe sorgen für die
richtige Portion Spannung.

*Wie lange hat es gedauert, den Baumwipfelpfad
zu bauen?

A) 120 Tage
B) 85 Tage
C) 60 Tage

*Wie viele Treppen hat der Turm in der Mitte?

A) 455 Treppen
B) 311 Treppen
C) 220 Treppen
lösung: 1,2 C)

Baumwipfelpfad
Lipno
Zeit: 4h

Lipno nad
Vltavou 307

Staatliche Burg und
Schloss Český Krumlov

Die staatliche Burg und das Schloss Český
Krumlov (Böhmisch Krumau/ Krumau) gehört,
durch sein architektonisches Niveau, kulturelle
Tradition und Ausmaße zu den bedeutendsten
Baudenkmälern Mitteleuropas. Die ursprünglich
gotische Burg aus dem 13. Jahrhundert wurde im
14. Jh. erweitert und im 16. Jh. im Renaissancestil
umgebaut. Im 17. und 18. Jh. wurden Barockund Rokokoumbauten durchgeführt.
Das Gebiet der Burg Český Krumlov ist eines der
größten in Mitteleuropa. Es umfasst 46 Gebäude
und Palastgebäude, die sich um fünf Burghöfe
und 12,49 Hektar Schlossgarten und andere
Bereiche erstrecken.
Die Staatsburg und das Staatsschloss Český
Krumlov bieten
verschiedene Besichtigungstouren in
verschiedenen Längen an.

Zeit: Besichtigungsroute

Zámek 59

unsere tipp: zámecká garten
Wir empfehlen Ihnen den Zámecká-Garten zu besuchen,
in dem Sie das Drehtheater besuchen können. Von Juni
bis September werden hier durchschnittlich 80
Theateraufführungen an denen etwa 55.000 Zuschauer
teilnehmen.
U Zámecké zahrady

little castle

Es handelt sich um ein unvollendetes Denkmal, das
anlässlich des Sieges der Einheitsarmee Russlands,
Österreichs und Preußens über Napoleon Bonaparte in
der Schlacht von Leipzig im Jahre 1813 errichtet wurde.
Lesní 167

paraplíčko

Eine der ältesten erhaltenen Ansichten in Český Krumlov.
Die Paraple trägt den Spitznamen dieses Ortes, weil
dieses Holzgebäude an die Paraple der Frauen erinnert.
das Beste in der Navigation: “Paraplíčko"

Kapelle křížová hora

Das barocke Wallfahrtsgebiet ist ein denkwürdiger geistiger,
historischer und kultureller Ort mit überraschendem Charme
und starker Energie, mit einer romantischen Umgebung und
der schönsten Aussicht auf Český Krumlov und den
Böhmerwald. Bevor Sie diesen Ort besuchen, empfehlen wir
Ihnen, im Internet nach Öffnungszeiten zu suchen, die sich
während der Saison ändern.
Křížová hora

luxusní srub líny
Líny, Bukovno

phone number

+420 776 705 690

reservation
info@srubliny.cz

WEB / social media

www. srubliny.cz
Facebook: @luxusnisrub
Instagram: @srubliny

horský apartmán
špindlerův mlýn
Ve Smyčce, Krausovy Boudy

phone number

+420 775 687 315

reservation
zuzana@krumlovskapohadka.cz

