
PENZION RADVANICE 
tip na výlet č. 04 

 
Adršpašské skály nebo Teplické skály (cca 8 km) 

 
Výlet do skal může být pouze celodenní, jelikož se do skal jezdí vlakem. V rubrice 
Mapy a Nákresy na webové stránce pensionu si stáhněte nebo vytiskněte plánek, jak 
se z pensionu dostanete na železniční zastávku Radvancice, která leží asi 1 km nad 
obcí.  
 
Pokud většina dětí už se svými rodiči byla někdy v Adršpašských skalách, pak 
doporučuji, abyste zvolili Teplické skály, které s Adršpašskými skalami sousedí. 
Výhodou Teplických skal je, že jsou stejně tak krásné jako Adršpašské, bude tam 
určitě daleko méně lidí, než ve skalách Adršpašských, protože Teplické nejsou tak 
známé. Navíc v Teplických skalách není nutné zatím dělat rezervace přes on-line 
rezervační systém. 
 
Odjezd vlaku z Radvanic si najdete na Idosu v jízdních řádech. Už mnoho let 
dopolední vlak do skal odjíždí většinou kolem 9.50 a mění se to výjimečně sem tam 
jen o pár minut. Ale raději si přesný čas odjezdu vždy zkontrolujte. 
 
Zpátky do Radvanic většina škol a skupin jezdí vlakem kolem 15.40, ti kteří si ve 
skalách chtějí udělat větší okruh, například projít se z Teplických skal skrz skály i do 
skal Adršpašských, pak jezdívají vlakem v 17.40 hodin. Časy jsou orientační, 
většinou se ale jízdní řády mění každý rok jen o jednu či dvě minutky, přesto si 
přesný odjezd raději vždy zkontrolujte na Idosu. Pokud se budete vracet ze skal 
druhým spojen v 17.40 hodin, tak nezapomeňte zavolat do pensionu, aby vám 
posunuli večeři na 19.00 hodin. 
 
 
Od pensionu k vlaku je to zhruba 1,5 km, to samé platí zpět. Okruh v Adršpašských 
skalách má přibližně 5 km. Okruh v Teplických skalách má přibližně 4 km.  
 
Turistické suvenýry a upomínkové předměty se v Adršpašských skalách prodávají v 
Infocentru asi 30 metrů vpravo od vchodu do skal. V Teplických skalách se prodávají 
přímo u vchodu. 
 
Pokud se rozhodnete pro Adršpašské skály, u průvodčího ve vlaku si zakoupíte 
jízdenky z Radvanic do stanice Adršpach. Pokud se rozhodnete pro Teplické skály, 
zakoupíte si jízdenku do stanice Teplice skály. Pokud se rozhodnete pro Adršpašské 
skály, vlaková zastávka v Adršpašských skalách je asi 100 metrů od vstupu do skal, 
takže pokud budete sedět ve vláčku na pravé straně ve směru jízdy, vchod do skal 
uvidíte pár vteřin před zastavením vlaku. Pokud se rozhodnete pro Teplické skály, 
pojedete o jednu zastávku dále za Adršpach. Zastávka Teplice skály je asi 30 metrů 
nad silnicí a nad řekou Metuje, kterou uvidíte po pravé straně ve směru jízdy. Vchod 
do skal z vlaku vidět není, neboť je od vlaku asi 300 metrů. 


