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Tisková zpráva
Vydejte se s kolem Krkonošským cyklobusem a lanovkou
Nový Výleťák s podtitulem
„Netradiční pohled na Sněžku, k rozhledně na Hnědém vrchu a
kolem vápencového lomu v Černém Dole“,
vám napoví, kudy kam vás zavede
Krkonoše jsou ostře zvlněné. Ale slovy zpracovatele poutavého videa Výleťáku: „Prohánět se
legálně na kole Krkonošským národním parkem s výhledem na Sněžku“, stojí za to prožít.
K výletu však využijete Krkonošské cyklobusy, které křižují nejvyšší české hory od západu
na východ a z východu na západ a vylepšují možnosti přepravy v regionu. Když si do plánu
cyklovýletu zařadíte kromě cyklobusu také výjezd lanovkou, vzejde plán na parádní horskou
trasu. A právě takovou nabízí další Výleťák, z „knihovničky“ Krkonoš - svazku měst a obcí.
Vyjedete Krkonošským cyklobusem z Vrchlabí na Pomezní boudy. Odtud se vydáte sjezdem
přes Jelení horu do Lvího Dolu (poznámka: pozor! do poloviny srpna je Lví Důl z důvodu
opravy komunikace uzavřen), přes Spálený Mlýn na Portášky a odtud do Pece pod Sněžkou
k lanovce na Hnědý vrch. Rozhledna na vrcholu Hnědého vrchu letos oslavuje desáté výročí
stavby. Když vystoupáte po jejích 138 schodech na sedmadvacet metrů vysokou plošinu,
rozprostře se před vámi krásný panoramatický obraz naší krajiny. Pokochejte se a pokračujte
dál.
Z Hnědého vrchu přes Lesní boudy, Tetřeví boudy, k Hornické stezce Berghaus v Černém
Dole, kolem vápenného lomu s nejdelší lanovou dráhou ve střední Evropě, která nepřepravuje
osoby, ale vozíky s vytěženým vápencem, a odtud zpět přes Lánov do Vrchlabí.
Při sledování Výleťáku vás jistě zaujme, že realizační tým použil elektrokolo. Bylo tomu tak
vzhledem k natáčení celé trasy. Redaktor i kameraman se na některá místa vraceli zpět nebo
záběry opakovali, a tak by během jednoho dne pořad nestihli natočit. Vy trasu projedete na
horském nebo trekingovém kole. Šťastnou cestu vám všem.
Výleťák si prohlédněte na:
https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/netradicni-pohled-na-snezku-rozhledna-nahnedem-vrchu-a-vapencovy-lom-v-cernem-dole-63940401
Zpracovala: D. Palátková.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na:
www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

