Společné putování v okolí Tiché Orlice
(nabídka dovolené s aktivní turistikou s vedoucím turistiky KČT)

Pondělí 4. 8. 2014 až neděle 10. 8. 2014
Ubytování:
Bližší informace zde: http://www.vda.cz/ubytovani/
V kategorii 200,- Kč mají vždy dva třílůžkové pokoje společné sociální zařízení. Ubytování je
vzdáleno něco málo přes 1 km od vlakového nádraží (přes centrum). U ubytovny staví
autobusy směr Ústí/Orlicí – v pracovní den 30 minutový takt.
Jízdenka:
Skupinová jízdenka pro cestu Sokolov – Česká Třebová stojí 330,- Kč/osoba bez ohledu na
věk (v případě vytvoření skupiny deseti cestujících). Při cestování v okolí České Třebové
budeme v případě cestování vlakem využívat skupinovou jízdenku. V autobusech pak
integrované jízdenky. Ty se vyplatí ve vlaku i těm, kteří si budou dělat vlastní program.
Stravování: Nezajištěno
Program (doporučený):
Pondělí 4.8.2014
Odjezd ze Sokolova v 6:42. Po příjezdu do České Třebové (12:17 či případně 12:48, nebo
12:54, dle toho, jak stihneme přípoj v Praze) se ubytujeme. Odjezd autobusem v 14:39 od
ubytovny do Ústí nad Orlicí. Výstup na rozhlednu Stříbrná krasavice (Andrlův Chlum). Kolem
20:00 odjezd z Ústí/Orlicí do ČT. Trasa 8 km (velké, zahřívací převýšení ☺ ). Mapa:
http://www.mapy.cz/s/9RzV

Úterý 5.8.2014
Z Chocně do Brandýsa nad Orlicí.
Odjezd rychlíkem v 8:11 případně v 9:11 do Chocně. Poté pěší přesun po cyklostezce do
Brandýsa (13 km)
Mapa: http://mapy.cz/s/98B1

Středa 6.8.2014
Putování podél Divoké Orlice
Autobusem z ČT v 8:08 do Sopotic – Orličan (8:50). Odtud neznačenou cestou podél tratě
na hrad Litice (5 km): http://mapy.cz/s/9RCA . Ve 12:13 přejezd vlakem z Litic do Žamberku
(12:23). Zde individuální program (muzeum, zámek, rozhledna). Odjezd do ČT v 18:24
(příjezd do ČT v 19:37). Kdo nebude chtít jít 5 km trasu ze Sopotic do Litic, popojede ráno
stejným autobusem až do Potštejna (8:55). Z něj pak vlakem v 12:04 do Žamberku (také
stejným spojem jako 1. skupina).

Čtvrtek 7.8.2014
Z Lanšperku do Letohradu (10 km)
Vlakem z ČT v 8:14.
mapa: http://mapy.cz/s/98Bs

Pátek 8.8.2014
Dopolední výstup na rozhlednu Kozlovský kopec a do Kozlova za Maxem Švabinským.
Mapa (10 km): http://mapy.cz/s/9S7M
Odpolední výlet do Lanškrouna.
Mapa (6km): http://mapy.cz/s/9S7Q

Sobota 9.8.2014
Orlické hory - Přírodní park Suchý vrch – Buková hora
1) program pro ty, kteří se nechtějí zúčastnit pochodu Bystřecké kilometry
cyklobusem 680948 1 v 7:40 do Červenohorského sedla (zastávka Orličky, odbočka Suchý
vrch)
Z Červenohorského sedla přes Suchý vrch do Lichkova (13 km)
mapa: http://mapy.cz/s/98BM
2) účastníci pochodu Bystřecké kilometry
dojet vlakem v 7:23 do Jablonného nad Orlicí a dále buď trasy pořadatelů,
případně následující trasa (max 30 km) - Jablonné - Bystřec - Buková hora - Červenohorské
sedlo - Suchý vrch - Lichkov
mapa: http://mapy.cz/s/98C1
3) Kdo nebude chtít běhat po hřebeni Orlických hor, může navštívit např. Litomyšl, Vysoké
Mýto, navštívit hornické muzeum Mladějov a svézt se po mladějovské úzkorozchodné dráze
atd. atd. atd…
Neděle 10.8.2014
Odjezd z ČT v 8:05 (nebo 8:11 při zpoždění IC) do Kolína (9:05) (nebo 9:25). Bagáž dáme
do úschovny a půjdeme se podívat do historického centra města (např. kostel sv.
Bartoloměje architekta Petra Parléře) a k medvědům, co se potkali u Kolína. Odjezd z Kolína
v 13:29 přes Lysou/Labem do Sokolova. Příjezd do Sokolova v 19:10.
Mapa (6 km ): http://mapy.cz/s/9S8a

Bližší informace a přihlášky:
Josef Ticha, tel.: 777 830 672, mail.: pepa.ticha@centrum.cz

