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“TÝDENNÍ DOVOLENÁ PRO PÁRY
A RODINY S DĚTMI”
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týdenní DOVOLENÁ PRO páry a RODINY S DĚTMI
odpočinek – sport – poznání

ubytování standard nebo superior, pokoje pro 2-4 osoby, snídaně v ceně, bufetové stravování, parkoviště, wiﬁ, venkovní i vnitřní
sportoviště, venkovní bazén, bowling, šipky, nabídka restaurace a la carte, wellness, umístění v klidné lázeňské oblasti a skvělá
výchozí poloha pro výlety

stravování
2 chodová polopenze, příplatek 300Kč/ den, dítě do deseti let 200 Kč/ den, dítě do dvou let zdarma.

ubytování
Dítě do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko). Přistýlka pro osobu navíc 700 Kč/ noc.
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6 nocí pro 4 osoby ****

6x ubytování v apartmánu typu Superior, 6x snídaně formou bufetu, neomezený vstup do venkovního bazénu*, neomezený vstup do
ﬁtness, 20% sleva do wellness, 2x 1h bowling pro 4, 1h venkovní hřiště tenis, wiﬁ zdarma, parkování u hotelu zdarma, lázeňský
a obecní poplatek v ceně.

17 290,-

6 nocí pro 2 osoby ****
6x ubytování v pokoji typu Superior, 6x snídaně formou bufetu, 1x láhev vína u večeře, 2x 1,5h vstup do wellness** pro
dva, neomezený vstup do ﬁtness, neomezený vstup do venkovního bazénu*, 10% sleva na masáže, wiﬁ a parkování zdarma, lázeňský
a obecní poplatek v ceně.

14 690,-

6 nocí pro 2 osoby ***

6x ubytování v pokoji typu Standard, 6x snídaně formou bufetu, 2x 1,5 hod vstup do wellness** pro dva, neomezený vstup do ﬁtness,
neomezený vstup do venkovního bazénu*, 10% sleva na masáže, wiﬁ a parkování zdarma, lázeňský a obecní poplatek v ceně.

13 690,* bazén je v provozu za příznivého počasí
** wellness = parní komora a vířivka
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Kam na výlet?
HOSPITAL KUKS –
11 km od K-Triumf resort
vhodné pro půldenní i celodenní výlet
Bývalý zdravotní ústav pro vojenské veterány. Vznikl již v 18. století a tehdy se jednalo o zcela unikátní
zařízení, které ve světě nemělo obdoby. Areál hospitálu zdobí díla vyhlášeného barokního sochaře Matyáše
Bernarda Brauna. Největší zajímavostí je historická apatyka a v exteriéru zaujme bylinková zahrada.

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM –
vhodné pro půldenní i celodenní výlet

12 km od K-Triumf resort

Safari Park Dvůr Králové je unikátní v počtu afrických zvířat ze savan i stepí a od května do září nabízí
Africké safari, kde se tu projedete autem mezi volně se pohybujícími zvířaty. Projděte se tropickými
bažinami, Africkou savanou, vodními světy, ptačími voliérami a setkejte se s 2 300 zvířaty z celého světa.

PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ U DVORA KRÁLOVÉ –
vhodné pro půldenní výlet

20 km od K-Triumf resort

Přehrada Les království, která proslula ikonickými pohádkovými věžemi. Okolo přehrady jsou vytyčené
turistické trasy, které vás povedou okruhem podél vody a nazpět lesem.
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KRÁLOVSKÝ HRADEC KRÁLOVÉ –
24 km od K-Triumf resort
vhodné pro půldenní výlet i celodenní výlet
Doba, kdy byl Hradec Králové po Praze 2. nejvýznamnějším městem země je už nenávratně pryč, ale
zanechala ve městě mnoho důkazů jeho důležitosti. Ať už se jedná o chrám sv. Ducha na Velkém náměstí,
ikonickou Bílou věž, nebo pozůstatky habsburského opevnění z pozdější doby. Hradec Králové je krajským
městem a vzhledem k jeho velikosti, tu mají o zábavu postaráno děti i dospělí. Navštivte vyhlídku nad
městem na Bílé věži, aquapark, venkovní koupaliště Flošna, Obří akvárium, městské lesy, nebo využijte
četné nákupní možnosti.

BABIČČINO ÚDOLÍ A ZÁMEK RATIBOŘICE –
vhodné pro půldenní i celodenní výlet

22 km od K-Triumf resort

Kdo by neznal dílo Babička, které sem dějem umístila spisovatelka Božena Němcová. Vydejte se po stopách
díla, kudy chodila i spanilá Hortensie a babička s dětmi a poznejte malebná zákoutí podél řeky Úpy v okolí
Ratibořic. Díky četným turistickým trasám tu můžete strávit i celý den. Lze využít nezpevněné stezky, nebo
cyklostezky. Ideálním výchozím bodem jsou Ratibořice, kde najdete také stejnojmenný zámek.

PŘÍHRANIČNÍ NÁCHOD A PEVNOST DOBROŠOV –
vhodné pro půldenní i celodenní výlet

27 km od K-Triumf resort

Po necelých 30 km jízdy od Velichovek se octnete na hranici kladského pomezí. Příhraniční město Náchod
se nachází v kopcovité krajině, jejímž vrcholům dominuje náchodský zámek a na opačné straně turistická
Jiráskova chata a za vrcholky také tvrz Dobrošov, která byla součástí plánu výstavby pěchotních a dělostřeleckých srubů. Během výletu můžete volit mezi turistickými naučnými stezkami v okolí pevnosti, návštěvou
vyhlídky na Jiráskově chatě, prohlídkou náchodského zámku nebo náchodského pivovaru.
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SOCHAŘSKÉ HOŘICE –
19 km od K-Triumf resort
vhodné pro půldenní výlet i celodenní výlet
Není jiné město, které by bylo proslavenější kombinací - sochařství a cukrovinky, než jsou Hořice. Vzhledem
k vynikajícím zdrojům kamene, není divu, že tu vznikla kamenicko- sochařská škola (nejstarší v Evropě).
Vydejte se po některé z naučných stezek ve městě a okolních lesích a poznejte hořické sochařství. Po
procházce neváhejte ochutnat speciální cukrovinku, kterou zná celá republika pod pojmem hořické
trubičky. Navštívíte-li Hořice v květnu, neváhejte zhlédnout i proslulý závod 300 zatáček Gustava Havla.

ERBENŮV MILETÍN A HRAD PECKA –
vhodné pro půldenní výlet

16 km od K-Triumf resort

Královéhradecký kraj se pyšní mnoha slavnými rodáky, zejména spisovateli. Navštivte Miletín u Hořic,
a vydejte se po stopách Karla Jaromíra Erbena. Oprašte znalosti na naučné stezce s info tabulemi a užijte
si přírodu našeho kraje. Prodlužte si výlet a z Miletína se vydejte ještě na hrad Pecka, který se nachází ve
stejnojmenném malebném městečku. Za odměnu si poseďte v cukrárně na náměstí a užijte si atmosféru
města.

SKALNÍ MĚSTA - ADRŠPACH A BROUMOVSKO –
vhodné pro celodenní výlet

50 km od K-Triumf resort

Zchlazení v horkém létě vám přinesou skalní útvary v přírodních rezervacích. Zatímco Adršpašsko-teplické
skály bývají plné turistů, Broumovské stěny mají mnohem přirozenější režim. Na toulky skalními městy se
nezapomeňte vybavit vhodnou, pevnou obuví. Pokud si za svůj cíl vyberete Broumovské stěny, potom
nezapomeňte navštívit také město Broumov a nahlédnout do městské zástavby a slavného Broumovského
kláštera, který město proslavil.
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NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ –
24 km od K-Triumf resort
vhodné pro půldenní i celodenní výlet
Malé město, které vás osloví svou honosností. Není mnoho podobně malých měst s tak uspořádanou
a vznešenou zástavbou hlavního náměstí, městské památkové rezervace. Město je obklopeno řekou Metují
a leží na vysoké skále. Dominuje mu barokně-renesanční zámek, ve kterém se protínají stavební styly několika
století. Pro pěší turistiku jsou vhodné i značené stezky, které vás zavedou údolím řeky Metuje a Olešenky
skrze přírodní rezervaci Peklo. Na konci stezky se občerstvíte v hostinci, který býval mlýnem, zvaném Pekelec.

MALÉ SVATOŇOVICE –
vhodné pro celodenní výlet

35 km od K-Triumf resort

Malé Svatoňovice proslavil nejvíce rodák, spisovatel a novinář Karel Čapek. Díky tomu tu najdete Muzeum
bratří Čapků. Kromě toho stojí za návštěvu poutní místo, barokní kostel „Sedmi radostí Panny Marie“,
obklopený lesoparkem. Turistice i cykloturistice tu přeje oblast Jestřebích hor, do které Karel Čapek zasadil
děj devatera pohádek. Oblíbeným cílem je nejvyšším vrchol Žaltman s rozhlednou.

PEVNOSTNÍ JOSEFOV –
vhodné pro půldenní výlet

7 km od K-Triumf resort

Pevnostní město Josefov a jeho mohutné hradby na vás dýchnou dobou dávno minulou. Podzemní chodby
pevnosti, kde byl za 1. světové války zajatecký tábor, byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou
největší turistickou atrakcí města Jaroměře. Bastionová pevnost Josefov je unikátní obranný komplex z dob
Josefa II.. Cihly, ze kterých byla pevnost postavena byly jako první pálené pomocí kamenného uhlí.
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