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Už dlouho jsme si plánovali výjezd do Krkonoš. Krkonoše jsou už od roku 1963 vyhlášeny
národním parkem a od roku 1992 jsou na seznamu biosférických rezervací UNESCO. Jsou naše nejvyšší
pohoří a nejnavštěvovanější. Jsou ideální pro pěší turistiku a rozrůstající se cykloturistiku. Existuje zde
nepřeberné množství tras, jak pro pěší tak i pro vyznavače cykloturistiky. Vyhrál to „Český Aspen“, jak se
Špindlerovu Mlýnu přezdívá, protože je tam přímo pěkný kemp www.kemp-spindl.cz a je všude blízko.
Vyjeli jsme ve čtvrtek v 9 hod ráno, takže odpoledne jsme již parkovali v klidném a málo
obsazeném kempu. Udělali jsme obhlídku Špindlu. Pro centrum Špindlerova Mlýna je charakteristický bílý
obloukový betonový most, který byl postaven r.1911.
V pátek ráno jsme se vzbudili do deště, tak jsme jenom tak relaxovali a povídali si. Po obědě
vykouklo sluníčko, tak hurá na cyklovýlet do Labského dolu. Je to horské údolí asi 8 km dlouhé a má
ledovcový původ. Vede ze Špindlu k Labské boudě. Po cestě je několik pěkných vodopádů s 3 největším
českým vodopádem Pudlavským vodopádem.
Po cestě dolu si Jirka chtěl koupit památku na Krkonoše v podobě hůlky. Bohužel u karavanu
zjistil, že místo krkonošského dřeva má dřevo čínské.
V sobotu jsme si po snídani vyjeli lanovkou na Medvědín, která je hned vedle kempu a odsud
udělali krátkou tůru na Šmídovu vyhlídku přes Svinské louže. Odpoledne Jirka s Milčou staví nový stan
před karavan, aby vyzkoušeli jestli dobře koupili.
V pozdním odpoledni děláme ještě jeden cyklovýlet k Boudě Bílého Labe. Je to asi 4 km okolo
Bílého Labe krásnou přírodou jenom trošku víc do kopce.
V neděli jsme odjížděli celkem brzy, abychom byli v odpoledních hodinách doma.
Náš výlet jsme zhodnotili velmi kladně. Počasí vyšlo. Dokonce bylo příjemnější jak v nížinách a na
Moravě kde panovali 30cítky. Jenom se musíme ještě vrátit, protože jsme zdaleka neprojeli a neviděli
všechno to, co jsme chtěli vidět.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
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