
Vážení cestující, 
jako v minulých letech, tak i letos jsme pro Vás pøipravili jízdy 
zvláštních parních vlakù Èeským rájem. Vìøíme, že jízda Vám urèitì 
pøinese mnoho nezapomenutelných zážitkù z návštìvy Èeského 
ráje. Protože na trati nejsme sami, jsou z dopravních dùvodù nutné 
delší pobyty v nìkterých stanicích. Naše tipy dole Vám poradí, jak 
tento èas využít. Budou též pøipravena oblíbená divadelní 
pøedstavení pro dìti  ve zvláš• upraveném voze soupravy.

Klub pøátel železnic Èeského ráje Turnov

Rovensko pod Troskami (pøíj. 14:33, odj. 15:37) - místo jízdy 
zpìt lze z Rovenska 

turistické dojít do Borku pod 
Troskami (2km).

 námìstí opaèným smìrem po modré 
znaèce l

projít Boreckými skalami s Èechovou 
vyhlídkou, jednou z nejhezèích vyhlídek na hrad Trosky (z 
nádraží po modré znaèce) a 

 Pøes Borecké skály lze rovnìž dojít do 
Š•asné zemì (4,5km). Z

ze navštívit rovenskou zvonici se zvony srdcem 
vzhùru. Pokud se vydáte z rovenského nádraží po zelené 
znaèce, mùžete dojít až na hrad Trosky (4,5km).

Turnov (pøíj.12:06, odj. 13:52) - Kdo stráví celý den ve vlaku, 
mùže bìhem této pauzy stihnout obìd, a• už v restauraci 
Albion pøed nádražím, pizerii Plaudit èi jiné.  

První turnovské železnièní loutkové divadlo:
Bìhem pobytù ve stanicích Turnov (12:06-13:52) a 
Rovensko p. Trh (14:33-15:37)  probìhne    ve zvláš• 
upraveném voze vlaku pøedstavení pro dìti loutkáøského 
souboru Na Židli Turnov. 
Zváni jsou nejen cestující zvláštního vlaku, ale též místní    
èi kolem jdoucí. 
Vstupné 30,-Kè na pøedstavení není souèástí jízdného.

Borek pod Troskami (pøíj. 14:23 nebo 15:47) - Zde lze 
navštívit motomuzeum, kde se nachází unikátní sbírka 
historických motocyklù rùzných znaèek, které se vyrábìly a 
brázdily v hojném poètu èeské i svìtové silnice ve 30.-70. 
letech minulého století. Tato stálá expozice skýtá více jak 80 
exponátù. Více na www.motomuzeumborek.cz.

Program divadla:
11.7. Perníková chaloupka (LS Na Židli Turnov)
1.8. Pohádky o pejskovi a koèièce (LS Na Židli Turnov)

15.8. Chaloupka k nakousnutí (lidový loutkáø Jiøí 
Polehòa) a O hubaté Káèe (H. Králové)

29.8. Èervená Karkulka (LS Na Židli Turnov)

Dolánky (pøíj.9.57 nebo 12.00) - Dlaskùv statek, upravené 
pøírodní pláže na bøehu øeky Jizery, pùjèovny kolobìžek 
a možnost jízdy smìr Malá Skála po Greenway Jizera. Též 
možnost dojít pìšky na námìstí nebo nauènou stezkou pøes 
zámek Hrubý Rohozec do Turnova. 

Malá Skála (pøíj.10.20 nebo 11.50) - Bouèkùv statek, koupání 
na Žluté plovárnì, pùjèovny lodí, raftù a  kolobìžek - možnost 
jízdy smìr Dolánky po Jizeøe nebo Greenway Jizera. Pìšky 
skalní hrad Pantheon, Suché Skály, skalní bludištì Kalich, ... 
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