
 

Dvoudenní výšlap na Sněžku 

Pec pod Sněžkou 

čtvrtek 25. května - pátek 26. května 

 

čtvrtek 25. května 

6.40  sraz na vlakovém nádraží v Nymburce 

  naložení bagáže do doprovodného vozidla, děti si povezou vlakem jen batůžek se svačinou 

6.55   odjezd vlakem do Trutnova (2,5 hod) 

10.00  odjezd autobusem z Trutnova do Pece pod Sněžkou (30 min)   

10.30 - 11.30 první část výšlapu směrem k lanovce, na kterou nenasedneme (2 km) 

11.30 - 12.30 oběd v Restauraci Bouda Máma v Peci pod Sněžkou 

12.30 - 14.30 výprava do Obřího dolu na Boudu pod Sněžkou (2 km) 

  (www.boudapodsnezkou.cz)  

14.30 - 16.30 odpočinek, ubytování, svačina, průzkum okolí chaty 

16.30 - 17.30  sauna pro namožené dětičky s koupáníčkem v průzračné kolemtekoucí Úpě 

18.00  večeře  

19.00 - 20.00 zakuklení do postýlek a náležitý celonoční odpočinek 
 

 

 

pátek 26. května 

7.30   vydatná snídaně  

8.30 - 12.00 výšlap na Sněžku (3,7 km), výhledy na Studniční horu, Obří důl, prohlídka dolu Kovárna 

Poznámka autora: nejobtížnější trasu Obřím dolem na Obří sedlo jsem vybrala zcela 

záměrně. Je totiž nejkrásnější a my nejsme žádná másla.   

12.00 - 13.30 focení přeživších, oběd, odpočinek 

13.30 - 15.00 seběhnutí na Růžohorky (2,4 km), odtud sjezd lanovkou do Pece pod Sněžkou (5 min) 

15.00 - 15.50 přesun na autobusové nádraží v Peci pod Sněžkou (1,5 km) 

15.50  odjezd autobusem z Pece pod Sněžkou do Trutnova (40 min) 

16.43 - 19.00 vlak z Trutnova do Nymburka 

19.00  předání děti u podchodu na vlakovém nádraží v Nymburce 

 

  

http://www.boudapodsnezkou.cz/


 

» Na sebe ve čtvrtek funkční prádlo, dlouhé kalhoty, mikinu, bundu, čepici, vhodné obutí 

 

» S sebou do batůžku do vlaku 

… Svačinu na dopoledne, pití, pláštěnku 

… Do pytlíku převlečení na druhý den: spodní prádlo a ponožky, triko s dlouhým rukávem a spodky 

(použijeme současně jako pyžamo) 

… Kartáček na zuby 

 
* Pokud děti pravidelně berou nějaké léky/vitaminy, dejte mi o nich prosím předem vědět a k lékům jim 

nabalte lístek s instrukcemi k jejich užívání. 
* Dětem prosím nebalte vlastní jídlo vyjma čtvrteční dopolední svačiny, aby batoh neměly těžší než je 

nutné.  
* Dětem prosím nedávejte vlastní peníze, případné akutní potřeby nákupu budeme řešit my. 
 

Náklady na jednoho výletníka 1.700 Kč 

Cena zahrnuje  
… Ubytování se snídaní, saunu 
… Stravování: 2x oběd, 3x svačina, 1x večeře, plus cokoli dalšího na doplnění bříška 
… Cesta vlakem, autobusem a lanovkou 
… Láskyplnou celodenní a celonoční péči zahrnující foukání puchýřků a masáže unavených končetin 

 

 


