Malá Úpa
Velká zimní pohoda

Zima
To nejlepší z Malé Úpy

Lyžujeme

Na běžky

Lyžování pro celou rodinu

Lyžování v maloúpském skiareálu SKiMU je jako
stvořené pro celou rodinu. Kde jinde můžete lyžovat
ve stále nedotčené přírodě, bez většího množství
lidí a s výhledem na Sněžku? SKiMU nabízí perfektně
upravené sjezdovky pro všechny. Ale nejvíce je SKiMU
oblíbené u dětí, pro ně se v Malé Úpě dělá maximum.

Okruh Haida 6 km

Lyžovačka pro celou rodinu na perfektně upravených sjezdovkách.

Klid a příroda

Nejsme rušným střediskem, ani se jím nechceme stát. Sázíme na
klid a pohodu během dovolené. Ideální místo pro rodiny s dětmi,
seniory a pro všechny, kteří chtějí na své dovolené zapomenout
na každodenní shon.

Sněžka na dosah

Sněžka je nejvyšší horou České republiky a Malé Úpy. Na Sněžku
vede z Malé Úpy několik cest, červená turistická cesta je známa jako
nejpříjemnější cesta s nejmenším převýšením.

Vysoká nadmořská výška

Nacházíme se ve výšce 1 050 m n.m. Je vědecky prokázáno, že pobyt
nad 1 000 m n.m. prospívá zdraví. Nehledě na to, že je u nás vždy
dostatek sněhu.

Akce po celý rok

Malá Úpa žije. V sezoně střídá jedna sportovní či kulturní akce
druhou. Být v Malé Úpě je prostě velká zábava.

Sportovní aktivní vesnička

www.malaupa.cz

Malá Úpa je vyhledávaným místem pro aktivní rekreační, ale
i profesionální sportovce. Podporujeme myšlenku „ve zdravém těle
zdravý duch“.

Dvě lyžařská střediska Pomezky a U kostela propojená skibusy
WIFI zdarma v každé stanici vleku
Tři lyžařské školy: Pomeski, MUSS, Blue Hill
	
Tři půjčovny lyžařského vybavení: Pomeski, MUSS,
KARHAN Sport
Výhodný balíček SKiMU Pack s parkováním zdarma

Středisko Pomezky

1 km červená sjezdovka
Dětský skipark
Dětský koberec 51 m
Horský bar SKiMU House

Středisko U kostela

	1 km, 400 m nebo 300 m dlouhé sjezdovky v klidné části
Malé Úpy
	Slalomový svah s pevnou časomírou pro malé i velké
	Každou středu večerní lyžování
	Horský bufet U dědka a báby

Více informací na www.skimu.cz

Celý okruh má délku okolo 6 km a dostanete se na něj z východiště
běžeckých tras na Pomezních Boudách na louce pod Infocentrem.

Okruh Kraví hora 3 km

Krásný 3 km okruh okolí Kraví hory s mnoha neskutečnými výhledy
na Sněžku začíná u kostela sv. Petra a Pavla.

„Běžecká“ cesta

Na Pomezních Boudách odbočíte za Bowlingem doleva a po krátkém
stoupání se ocitnete na široké upravované běžecké trase.

Krkonošská magistrála 71 km

Krkonošská magistrála měřící 71 km spojuje Harrachov, Malou Úpu
a Žacléř. V katastru Malé Úpy vede upravená cesta z Pomezních Bud
ke kostelu sv. Petra a Pavla a přes Cestník k Lysečinské boudě.

Lvím dolem 11 km

Dobrodružná běžecká túra neupraveným terénem vede malebným
údolím podél Jeleního potoka. Výchozím bodem je Spálený Mlýn.
Sledujte aktuální úpravu stop na www.bilestopy.cz

Po lyžování

Za zábavou

Pivovar Trautenberk

Tipy na léto

Ubytování/restaurace

Akvaparky

Hlavní akce zimní sezony

V roce 2015, ve výšce 1045 m n.m. a pět metrů
pod zemí, ve stoletém sklepení bývalé Tippeltovy
boudy v Malé Úpě se začíná vařit pivo horalů.

Léto je v Malé Úpě podle znalců ještě hezčí než zima.
Rozkvetlé louky, horské bystřiny, čerstvý horský
vzduch, jeleni, pohoda. Naplánujte si dovolenou
podle svého gusta.

Ubytování

V nedaleké polské Karpaczi se nacházejí dva akvaparky, v hotelích
Sandra a Golebiewski.

Sauna/masáže

Saunu a masáže najdete ve SKiMU Sportcentru, Boudě Malá Úpa
a v hotelu Javor, u nedalekého Bowlingu si můžete vychutnat koupel
v sudech. Sauna je jinak běžným vybavením mnoha horských
chalup.

Sportovní hala

Sportovní hala SKiMU Sportcentrum nabízí možnost kompletního
sportovního vyžití. V hale lze provozovat tenis, basketbal, fotbal,
florbal, volejbal, badminton, ricochet, ping-pong a jiné sporty.

Zimní radovánky

Výlet na Sněžku

V Malé Úpě zažijete to správné dobrodružství.
Uprostřed nedotčené přírody budete poznávat krásy
okolní krajiny.

V zimě můžete na Sněžku vyrazit nejlépe pěšky,
ale za dobrého počasí i na běžkách, skialpech nebo
se sněžnicemi.

Bowling

Zimní túry na běžkách nebo pěšky

Z Pomezních Bud vede na Sněžku žlutá turistická trasa (ideální
na zpáteční cestu na sáňkách), červená turistická trasa (nejlepší
na běžky) nebo modrá turistická trasa (pěšky, na sněžnicích nebo
na skialpech). Všechny cesty se potkávají u chaty Jelenka ležící na
půli cesty mezi Pomezními Boudami a Sněžkou. Odtud se většinou
pokračuje po červené trase hřebenovkou až na Sněžku. Alternativně
můžete za Jelenkou odbočit doleva na zelený „traverz“, který je
značen tyčováním a za nepříznivého počasí je bezpečnější variantou
než hřebenovka.

Horský bar SKIMU House a U dědka a báby

Poloha Malé Úpy v sedle ve výšce 1 050 m n.m. je ideálním
výchozím bodem pro všechny druhy zimních túr, ať již na běžkách,
nebo jen tak v pohorkách. Na západ směrem ke Sněžce a na východ
směrem na Žacléř.

Sáňkování

Matky všech sáněk „rohačky“ se narodily v Malé Úpě. Vyzkoušejte
několik sáňkařských cest, nebo se jen tak svezte po zasněžené louce.
	
Od kostela sv. Petra a Pavla do Spáleného Mlýna
	
Z Pomezních Bud po žluté turistické trase dolů do Černé vody
	
Z Jelenky po žluté turistické trase směr Pomezní Boudy

Lyžovačku zakončíte na horském baru přímo na sjezdovce.
Ve skiareálu Pomezky to je SKiMU House a ve skiareálu U kostela
je bar U dědka a báby.

Pohostinnost bud v Malé Úpě

V poslední době jsou v Krkonoších velmi populární skialpy
a sněžnice. Nejinak je tomu i v Malé Úpě. Když napadne
metr prašanu, můžete se vydat jakoukoliv cestou a zažít pocit
naprosté svobody uprostřed divoké krkonošské
přírody.
	
Na Jelenku po modré turistické trase
	
Přechod přes Pomezní hřeben
	
Přes Tonovy Domky na Niklův vrch
	
Lvím dolem na Šímovy chalupy

Pomezní Boudy

Bouda Malá Úpa
Bowling
Lesní Zátiší
Hořec

V okolí areálu U kostela
Moravanka
U dědka a báby
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Zimní stezka
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Diskotéky SKiMU House (úterý a pátek)
	
Noc loučí
	
Skialpové přechody
	
Dětské závody
	
Freestylový pátek
	
Carvingový čtvrtek
	

Sněžka a hřebenové túry

Turista je v Malé Úpě jako v ráji. Poloha přímo v sedle nedaleko
Sněžky nabízí netušené možnosti pohybu.

10 tisícových vrcholů v Malé Úpě můžete zdolat pěšky.
Za odvedený výkon dostanete malou odměnu.

Galerie Celnice je nejvýše položená galerie v České republice, ležící
přímo na hranici s Polskem ve výšce 1 050 m n.m. K zábavě patří
i kousek kultury. Sledujte program Galerie a přijďte na jednu
z mnoha pořádaných akcí (výstavy, přednášky, workshopy, naučné
pořady, promítání filmů atd.).

Restaurace

Restaurace v Malé Úpě nabízejí především klasickou
českou kuchyni, většinou i krkonošské a horské speciality.
Jejich seznam a kontakty najdete na www.malaupa.cz
v sekci Služby a Restaurace.

Důležité informace
Doprava

Státní silnici č. 252 do Malé Úpy je zakázáno solit, proto prosím
jezděte opatrně!
	
Autobus: pro nejaktuálnější informace si vyhledejte spojení
na internetu: www.idos.cz.
	
Parkování: Snažíme se regulovat pohyb a parkování aut v Malé
Úpě. Parkování je placené, pokud si však koupíte SKiMU Pack,
budete mít parkování zdarma.
Více o parkování na www.skimu.cz/parkovani
	

Cyklotoulky Malou Úpou

Jízda na kole v okolí Pomezního sedla ve výšce 1 050 m n.m. je pro
cyklistu neopakovatelná. Malá Úpa je Mekkou cyklistů.

Více informací na www.pivovartrautenberk.cz

Pašerákem do Polska

Letní minicyklobus spojuje Malou Úpu s polskými Kowary
či Karpaczí, ale také Harrachovem.

Geocaching ráj

Máme devět zbrusu nových kešek, které můžete lovit jak v zimě,
tak v létě. Kešky vás provedou po nejzajímavějších místech
Malé Úpy.

Pomezní Bouda
SKiMU House
Trautenberk

Více informací na www.malaupa.cz
v sekci Výlety nebo Zajímavosti

Důležité telefony

Horská služba Malá Úpa: 606 157 935
Horská služba Pec pod Sněžkou : 499 896 233
denně 7:00-22:00, později 602 448 444
Lékař: 499 329 340
Policie: 499 433 333
Tísňové volání: 112
Rychlá záchranka Trutnov: 155

	

Více informací získáte v našem šikovném Infocentru v samém
srdci Pomezních Bud nebo na našich webových stránkách,
kde se můžete přihlásit k odběru novinek.

U kostela
Sokolí boudy

Spálený Mlýn

Javor
Modrá hvězda

Infocentrum Malá Úpa – Pomezní Boudy

Rusalka

Pomezní Boudy
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Pohádková stezka s krkonošskými pohádkami je ideální cíl,
který vydrží motivovat děti celý týden.

Lovení Tisícovek

Galerie Celnice

Veškeré akce v Malé Úpě najdete na www.malaupa.cz
v sekci Akce nebo Galerie Celnice

Pohádková stezka

V Malé Úpě nečekejte velké hotely, ale spíše menší penziony,
chaty, chalupy. Mnohé z nich jsou určené právě rodinám s dětmi.
Ubytování v Malé Úpě najdete na www. malaupa.cz v sekci
Ubytování.

Letní stezka

Jelení stezka

K A R KO N O S K I PA R K N A R O D O W Y

Pravidelně se opakující akce

To je začátek příběhu o Pivovaru Trautenberk. Pivo zde vaří
bez pasterizace a filtrování, osvěžující, řízné a hořké tak akorát.
Kromě čepovaného se pivo prodává v unikátních PET litrovkách
a v dárkovém balení se čtyřmi třetinkovými lahvemi, které jsou
nejen díky skvělému obsahu i jedinečným suvenýrem!
Pivovar patří místním boudařům a lyžařskému areálu SKiMU.
Ti všichni také horské pivo čepují, a protože je maloúpské, pečují
o něj s velkou láskou.

Pravé „Apres ski“ však zažijete na všech boudách v Malé Úpě.
V zimě jsou pro hosty otevřeny tyto restaurace a bary:

Více informací o cestách na Sněžku na www.malaupa.cz
v sekci Sněžka a o provozu lanovky na www.snezkalanovka.cz

Skialpové lyže a sněžnice

Tipy na výlety najdete na www.malaupa.cz v sekci Výlety

Bowling na 4 drahách si můžete zahrát v zařízení stejného jména,
nachází se na kraji parkoviště U Celnice.

Závod rohaček (leden)
	
Masopust (únor)
	
Krakonošovi lyžníci (únor)
	
Moopstock – maloúpský Woodstock (březen)
	

CZ

Více informací na
www.skimu.cz

Založeno 1045 m n. m.

Horní Malá Úpa 129, 542 27 Malá Úpa
tel: + 420 499 891 112
email: info@malaupa.cz
www.malaupa.cz
Najdete nás také na:

