Praha a Český ráj
Za poznáváním krás naší vlasti
13.7 – 19.7.2020
Letošní prázdninový výjezd jsme naplánovali tentokrát po
českých zemích. Vzhledem k tomu, že s námi cestoval i náš 12 letý vnuk Martin, vyměnili jsme válecí charakter cesty za
poznávací.

Nejprve jsme využili jsme nabídky našeho přítele- karavanisty Pepy a navštívili jsme Prahu. Pepa nám jako místní znalec dělal
kvalifikovaného průvodce a tak jsme dva dny od rána do pozdního odpoledne si prohlíželi krásy našeho hlavního města. Díky
současné koronavirové situaci bylo v historických památkách minimum návštěvníků, skoro žádní zahraniční turisté a tak jsme si
mohli prohlídku skutečně vychutnat.
Počasí nám přálo a tak s podrobným Pepovým komentářem jsme měli možnost si prohlédnout Prahu z Vyšehradu, Slavín, projít si
Václavským náměstím, prohlédnout si Staré Město s pražským orlojem, prohlédnout si Prahu z výšky Petřínské rozhledny, projít
bludištěm, navštívit Pražský hrad včetně chrámu sv. Víta, pojít se po Karlově mostě atd. atd. Při tom nafotili mnoho fotografií
z nichž část si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Druhou polovinu týdne jsme navštívili další přátele karavanisty,
manžele Luďka a Janu z Malé Skály. Malá Skála je vyhledávané
rekreační středisko v Českém ráji nedaleko Turnova. Leží v
malebném údolí řeky Jizery, z jedné strany střeženém skalním
hradem Vranovem a z druhé rozeklaným hřebenem Suchých skal
s řadou vyhlídek, nádherných zákoutí a zaniklých skalních hradů.
Zde je také známý camping Ostrov, ležící skutečně na ostrově na
řece Jizera. Zde je několik půjčoven lodí a tak se můžete projet
po Jizeře a zpět do campingu např. na koloběžce.
Naši přátelé nás také povodili po okolí. Malé Skále vévodí na
strmém útesu nad řekou Jizerou skalní hrad Vranov, dnes známý
spíše jako Pantheon. S délkou téměř 400 metrů je považován za
nejkomplikovanější skalní hrad v Čechách. Po úzkém skalním
schodišti jsme také vystoupali na nejvyšší bod pískovcového útesu s nádherným výhledem do okolí – na Věž u Kříže.
Mimo Malou Skálu jsme také navštívili blízký novogotický zámek Sychrov známý z pohádky Zlatovláska nebo Nesmrtelná teta. Zde
jsme si prohlédli m.j. krásnou velkou zámeckou zahradu. Zpět jsme jeli okolo známé zříceniny hradu Frydštejn, na který jsme se
z časových důvodů nedostali.
Druhý den jsme si zajeli do známého střediska zimních sportů Harrachova. Měli jsme štěstí že se zde v tento den konaly 17.
Harrachovské sklářské a pivní slavnosti. Tak jsme měli možnost si prohlédnout nejen sklářské muzeum, ale i foukání skla ve sklárně
i ochutnat zdejší pivo při poslechu dobré dixilendové skupiny, která návštěvníkům zpříjemňovala pobyt. Samozřejmě jsme
neodolali a zakoupili si pár krásných, ručně broušených skleniček. Ani náš vnuk Martin nezapomněl na rodiče, kterým zakoupil
skleničky s ručně vybroušeným jménem.
Na závěr krásného dne jsme si nenechali ujít výšlap k Mumlavským vodopádům, který je jeden z nejmohutnějších vodopádů v
České republice a díky tomu je považován za jeden z nejkrásnějších a turisty nejvyhledávanějších vodopádů v Čechách.
Tento týden byl sice fyzicky náročný, ale za to jsme viděli více zajímavých a atraktivních míst, než jindy za celý rok. Již budu plánovat
další poznávací výjezd na příští sezonu.
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