
 

Výlety pro školy: 

 Naučná stezka Jilemnice známá, neznámá.  
Naučná stezka „Jilemnice známá neznámá“ je jednou z nenáročných tras nebo spíše 
procházkou, která Vás provede malebným městečkem Jilemnice a jeho blízkým okolím. 
Stezka, jež je 7,5 km dlouhá, Vás seznámí se zajímavostmi a krásami tohoto města. 
Nedaleko náměstí začíná cyklistický okruh „Jilemnickem křížem krážem“, v zimě pak 
můžete využít upravované běžecké tratě v areálu Hraběnka. Brožuru s mapou obdrží 
zájemci v Informačním centru Jilemnice. 
http://www.ic.mestojilemnice.cz/cz/tipy-na-vylety/prochazky-mestem-a-po-
okoli/naucna-stezka-jilemnice-znama-neznama-59.html 
 

 

 Terénní hra Zelené Krkonoše 
Hra je určena pro dospělé i děti, velké i malé hosty Jilemnice. Zapojte se do hry, podělte se 
o zábavu se svými blízkými, s rodinou i přáteli. Hra Vám umožní aktivní poznání přírodních 
zajímavostí v těsném okolí města. Na každého, kdo se vydá s mapou na cestu a splní 
jednoduché úkoly, čeká odměna. Mapy zdarma získáte v Informačním centru Jilemnice. 
http://www.ic.mestojilemnice.cz/cz/tipy-na-vylety/prochazky-mestem-a-po-
okoli/terenni-hra-zelene-krkonose-60.html 
 

 

 Zámek - Krkonošské muzeum Jilemnice 
Od roku 1953 slouží tento památkově chráněný objekt bohatým a zajímavým expozicím 
Krkonošského muzea. Ve stálé expozici muzea najdete obrazovou galerii Františka Kavana, 
historickou a etnografickou expozici, unikátní mechanický betlém Jáchyma Metelky a nově 
také několik původních zámeckých místností z období hraběte Jana Harracha. V přilehlém 
objektu najdete ojedinělou výstavu mapující počátky a vývoj českého lyžování. 
http://www.kmjilemnice.cz/ 
 

 Tržnice řemesel 
Korálková dílna - možnost zhotovení šperku, či doplňku do interiéru. 
Stuhařský stav - Stuhařský historický stav a další funkční stroje v malé textilní expozici 
předvádíme nepravidelně, skupinové prohlídky je možno domluvit. 
http://www.jilemnickypivovar.cz/cz/trznice-remesel/ 
 
 

 Jilemnickem křížem krážem. 
Okruh zve do zajímavého a malebného prostředí mikroregionu Jilemnicko, podhůří 
našeho nejvyššího pohoří Krkonoš. Pomyslný začátek cyklookruhu nalezneme v Jilemnici u 
rozcestníku "U Labutě". 
http://www.ic.mestojilemnice.cz/cz/tipy-na-vylety/vylety-na-kole/jilemnickem-krizem-
krazem-58.html 
 
 
 

 Krytý plavecký bazén, sauna, solná jeskyně  
Bazén se nachází na Tyršově náměstí. Nerezový bazén má 4 plavecké dráhy a je 25 m dlouhý s 
proměnnou hloubkou 1 m - 1,5 m. Pro zvýšení relaxačních účinků jsou v bazénu umístěny dva 
dnové vzduchovače a 4 masážní trysky. Novinkou je Kneippův chodník. Součástí komplexu je také 
dětský bazének s vodním chrličem. Dětský bazén je obdélníkového tvaru 8 x 6 m, s proměnnou 
hloubkou 0,36 - 0,56 m. Plavecký bazén poskytuje vynikající kvalitu vody, nezbytné zázemí, jako je 
šatna, WC a sprchy, kde je brán zvláštní zřetel na čistotu prostředí a nechybí samozřejmě 
komplexní zajištění služeb jako např. možnost parkování před budovou. Součástí areálu je také 

sauna a nově i Solná jeskyně 
www.sport-jilemnice.cz 
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Výlety pro seniory: 

 

 Zámek - Krkonošské muzeum Jilemnice 
Od roku 1953 slouží tento památkově chráněný objekt bohatým a zajímavým expozicím 
Krkonošského muzea. Ve stálé expozici muzea najdete obrazovou galerii Františka Kavana, 
historickou a etnografickou expozici, unikátní mechanický betlém Jáchyma Metelky a nově 
také několik původních zámeckých místností z období hraběte Jana Harracha. V přilehlém 
objektu najdete ojedinělou výstavu mapující počátky a vývoj českého lyžování. 
http://www.kmjilemnice.cz/ 
 
 
 
 

 Tržnice řemesel 
Korálková dílna - možnost zhotovení šperku, či doplňku do interiéru. 
Stuhařský stav - Stuhařský historický stav a další funkční stroje v malé textilní expozici 
předvádíme nepravidelně, skupinové prohlídky je možno domluvit. 
http://www.jilemnickypivovar.cz/cz/trznice-remesel/ 
 
 
 
 

 Naučná stezka Jilemnice známá, neznámá 
Naučná stezka „Jilemnice známá neznámá“ je jednou z nenáročných tras nebo spíše 
procházkou, která Vás provede malebným městečkem Jilemnice a jeho blízkým okolím. 
Stezka, jež je 7,5 km dlouhá, Vás seznámí se zajímavostmi a krásami tohoto města. 
Nedaleko náměstí začíná cyklistický okruh „Jilemnickem křížem krážem“, v zimě pak 
můžete využít upravované běžecké tratě v areálu Hraběnka. Brožuru s mapou obdrží 
zájemci v Informačním centru Jilemnice. 
Lze projít pouze část trasy, podle vybraných zastavení, památek, vhodnosti terénu. 
http://www.ic.mestojilemnice.cz/cz/tipy-na-vylety/prochazky-mestem-a-po-
okoli/naucna-stezka-jilemnice-znama-neznama-59.html 
 
 
 
 
 
 

 Krytý plavecký bazén, sauna, solná jeskyně  
Bazén se nachází na Tyršově náměstí. Nerezový bazén má 4 plavecké dráhy a je 25 m dlouhý s 
proměnnou hloubkou 1 m - 1,5 m. Pro zvýšení relaxačních účinků jsou v bazénu umístěny dva 
dnové vzduchovače a 4 masážní trysky. Novinkou je Kneippův chodník. Součástí komplexu je také 
dětský bazének s vodním chrličem. Dětský bazén je obdélníkového tvaru 8 x 6 m, s proměnnou 
hloubkou 0,36 - 0,56 m. Plavecký bazén poskytuje vynikající kvalitu vody, nezbytné zázemí, jako je 
šatna, WC a sprchy, kde je brán zvláštní zřetel na čistotu prostředí a nechybí samozřejmě 
komplexní zajištění služeb jako např. možnost parkování před budovou. Součástí areálu je také 

sauna a nově i Solná jeskyně 
www.sport-jilemnice.cz 
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