Autobusový zájezd
ČESKÝ RÁJ – PODTROSECKÁ ÚDOLÍ

20. září 2014
Odjezd: 6:00 hod. od pošty
Předpokládaný návrat: 20:00 hod.
Cena zájezdu:
pro členy KČT Hlinsko:

220 Kč

pro členy KČT Hl. mládež:

110 Kč

pro ostatní:

310 Kč

Trasy
Trasa č. 1 – 21 km - Z Rovenska pod Troskami po modré značce přes Borecké skály do Borku a
na Trosky. Odtud po červené k rybníku Vidlák. Zde se napojíme na žlutou značku na Věžický rybník (červená
značka se odpojí ve Věžickém údolí). Od Věžického rybníka pokračujeme po žluté spolu se zelenou na rozcestí
U Přibyla. Zde přejdeme na červenou značku a již ji neopustíme. Trasa vede přes Podsemínký mlýn do Nebákova.
Z rozcestí nad Nebákovem půjdeme na Dolní mlýn, do Mladějova a dále do Pařezské Lhoty. Tady u zříceniny
hradu Pařez přejdeme na zelenou, která vede do vesnice.

Trasa č. 1 a – 18,5 km - Z Rovenska po modré značce do Borku. Zde přejdeme na žlutou
přes Rokytnický rybník k rybníku Vidlák. Dále pokračujeme po trase č. 1.

Trasa č. 2 – 16,5 km - Z Borku po žluté značce přes Rokytnický rybník, Vidlák, Věžák, k rozcestí
Věžický rybník. Tady po žluté se zelenou k rozcestí U Přibyla. Tady přejdeme na červenou značku
přes Podsemínský mlýn do Nebákova. Z rozcestí Nad Nebákovem přes Dolní mlýn do Mladějova a odtud stále
po červené do Pařezské Lhoty. Tady u zříceniny hradu Pařez přejdeme na zelenou, která vede do vesnice.

Trasa č. 2 a – 19 km - Vycházíme z Borku po modré značce na Trosky a odtud po červené na rybník
Vidlák. Dále stejnou cestou jako trasa č. 2.

Trasa č. 3 – 15 km - Od rozcestí Tachov půjdeme po červené značce k rybníku Vidlák. Odtud půjdeme
stejnou cestou jako všechny předchozí trasy do Pařezské Lhoty. U této trasy je možno vyjít na Trosky
po silničce cca. 1 km a vrátit se zpátky k rozcestí Tachov.
•
•

•

V Rovensku pod Troskami je možnost si prohlédnout dřevěnou zvonici s obrácenými zvony a sousední
gotický kostel sv. Václava.
V Mladějově je renovovaný zámeček, který je v soukromém vlastnictví. Najdeme tu kostel sv. Jiljí a
dřevěnou bedněnou zvonici.
U Pařezské lhoty je zřícenina hradu Pařez, je velmi dobře přístupná. Ve vesnici je koňská farma rodiny
Erbanových.

Přihláška na zájezd musí být zaplacena do 10. září 2014
Vedoucí zájezdu: Marie Čechlovská, Budovatelů 1200,  737 029 551

