
VÝLET NA ŘÍP

	 Říp,	o.p.s.
Očkova 2, 413 01 Roudnice n. L. 
Tel.: +420 412 871 147
E-mail: info@ripops.cz
Facebook:	@VyletnaRip

Informační	a	dopravní	centrum	Podřipska 
Arnoštova 88, 413 01 Roudnice n. L.
Tel.: +420 412 871 501-2 
 E-mail: infocentrum@vyletnarip.cz  

	 Facebook:	@IDCPodripska

Více na turistickém webu  www.vyletnarip.cz

Provozní	doba: 
pondělí–pátek: 8:00–17:30
sobota, neděle a svátky: 9:00–17:00 
    (listopad–březen: 10:00–16:00)

Bohatá	nabídka	propagačních	materiálů

Informace	o	městě	a	regionu

Prodej	drobného	občerstvení

SLUŽBY	INFORMAČNÍHO	 
A	DOPRAVNÍHO	CENTRA	PODŘIPSKA

INFORMAČNÍ A DOPRAVNÍ  
CENTRUM PODŘIPSKA
Roudnice nad Labem

komplexní servis  
pro turisty a cykloturisty
nabídka informačních  
materiálů o regionu
prodej suvenýrů
služby autobusového  
nádraží, čekárna
vstupenky a jízdenky
prodej občerstvení
přístup k internetu

Základní služby
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INFORMAČNÍ	A	DOPRAVNÍ	CENTRUM	PODŘIPSKA

Poskytované služby:
• informace o památkách, turistických zajímavostech  
 a výletech do okolí
• služby pro cyklisty: úschovna kol a zavazadel, cyklopoint,  
 myčka na kola, toalety a sprchy
• informace o ubytovacích a stravovacích zařízeních
• informační materiály o Podřipsku, o destinaci České středohoří  
 a o dalších oblastech zahrnutých do regionu Brány do Čech   
 (Ústecký kraj)
• pokladna roudnických památek
• prodej upomínkových předmětů, suvenýrů, map, knih apod.
• služby autobusového nádraží, prodej jízdenek, informace  
 o odjezdech a příjezdech autobusových spojů
• předprodej vstupenek
• teplé nápoje a káva, prodej drobného občerstvení
• přístup k internetovým službám prostřednictvím turistického 
 informačního portálu www.vyletnarip.cz
• stálá projekce krátkých videí s regionální tématikou  
 Ústeckého kraje včetně pozvánek na vybrané akce
• kopírování, tisk, laminování
• pronájmy pro akce, semináře apod.

Informační	a	dopravní	centrum	Podřipska	se	nachází	přímo	u	mostu	
ve	spodní	části	Karlova	náměstí	v	Roudnici	nad	Labem.	Strategicky	
výhodná	 poloha	 nabízí	 možnost	 širokého	 spektra	 služeb	 nejen	 pro	
turisty,	 kteří	 jej	 díky	 umístění	 dobře	 naleznou,	 ale	 i	 pro	 obyvatele	
Podřipska.

V přední části infocentra naleznete rozsáhlý prostor, který je určen 
především pro účely autobusového nádraží a čekárny. Informační 
centrum slouží také jako pokladna a výchozí místo pro návštěvu 
roudnických památek – prohlídkového okruhu hrad a zámek či věže 
Hláska. 

Kromě veškerých turistických informací poskytnutých personálem 
infocentra a tištěných materiálů (informační materiály o Podřipsku,  
o destinaci České středohoří a o dalších oblastech zahrnutých do regionu 
Brány do Čech - Ústecký kraj) je klientům umožněn přístup k turistickým  
a dopravním internetovým portálům prostřednictvím tabletů a velkoplošné 
dotykové obrazovky (stálá projekce krátkých videí s regionální tématikou 
a zajímavostmi našeho kraje včetně pozvánek na vybrané akce). 

V prodejním sortimentu nechybí upomínkové předměty, mapy, turistické 
vizitky a známky, knihy a další drobné suvenýry. Zakoupit zde můžete 
vyhlášená místní vína z Lobkowiczkého zámeckého vinařství. 

Provozovna infocentra nabízí i předprodej vstupenek. Zakoupit zde 
můžete teplé nápoje, kávu a drobné občerstvení. Poskytovány jsou  
i služby Dopravy Ústeckého kraje (prodej jízdenek, informace o odjezdech 
a příjezdech autobusových spojů). 

Další předností je možnost zakoupení výhodných jízdenek Labe-Elbe  
a dalších síťových jízdenek. Novinkou v sezóně 2019 je rozšíření zázemí 
infocentra. Turisté, kteří k nám zavítají, mají možnost využít úschovnu 
zavazadel, cyklopoint, myčku na kola, toalety a sprchy.

Bohatá	nabídka	suvenýrů

Čekárna,	autobusové	nádraží

Multimediální	kiosky

Informační	a	dopravní	centrum	Podřipska	se	stalo	absolutním	
vítězem	 ankety	 Informační	 centrum	 roku	 2018,	 jejímž	
vyhlašovatelem	 je	 Asociace	 turistických	 informačních	 center	
(A.T.I.C.	ČR)

Naše úspěchy:

SLUŽBY	INFORMAČNÍHO	 
A	DOPRAVNÍHO	CENTRA	PODŘIPSKA


