Na łyżworolkach z Pardubic do miejscowości
Ráby
Opis trasy
Z Pardubic aż do zamku Kunětická hora - pełna przygód jazda na łyżworolkach

Ta trasa zaczyna się koło parku linowego i kąpieliska Cihelna w Pardubicach (tu można skorzystać
z parku linowego z przeszkodami lub z igraszek wodnych) i wzdłuż biegu rzeki Łaby prowadzi przez
miejscowość Brozany aż do miejscowości Ráby. Ścieżka jest dostatecznie szeroka i umożliwia
wygodną jazdę dwóch łyżwiarzy obok siebie. Potem skręca ostro w lewo od Łaby i prowadzi nas do
miejscowości Brozany. Jeżeli chcesz jechać dalej na Ráby, przejedziesz przez miejscowość i kierujesz
się dalej między polami nowo wybudowaną częścią tej trasy, gdzie ścieżka stopniowo się zwęża.
Trzeba zachować ostrożność przejeżdżając przez drogę Ráby – Kunětice, gdzie ścieżka kończy się
łagodnym zjazdem na drogę i jest zakończona barierką. Stąd dostaniesz się aż do zamku
Kunětická hora.
Destynacja

Trasa

Czechy Wschodnie
Lanový park a koupaliště Cihelna Pardubice - Loděnice Pardubice - Brozany Ráby
5 km | 0

Nawierzchnia

Dobra asfaltowa nawierzchnia nadająca się do jazdy na łyżworolkach

Rodzaj aktywności Rolki w linii

Miejsca w okolicy znane z filmów
Dívka na koštěti: , GPS: 50.023402,15.765094
Dívka na koštěti: , GPS: 50.038198,15.778462
Dívka na koštěti: , GPS: 50.036863,15.773642
Spalovač mrtvol: , GPS: 50.019776,15.776929
Spalovač mrtvol: , GPS: 50.020486,15.777015
Tady spřádal plány Rumburak.: , GPS: 50.0800364,15.8128853

Historie, które miały miejsce w okolicy
Vzhůru k nebesům: , GPS: 50.0166789,15.7379567
Osudy severní dráhy: , GPS: 50.0447328,15.7433708
S větrem o závod: , GPS: 50.0205042,15.7487944
Vynález, který vyvolal spor národů: , GPS: 50.056311730175,15.698379278183
Kde bydlí Rumburak?: , GPS: 50.080032352283,15.812580344397
Lázně zrozené z trucu: , GPS: 50.0756015,15.6797896

Miejsca polecane rowerzystom
Turistické informační centrum Pardubice: , Tel: +420775068390, Email:
info@ticpardubice.cz, Adresa: nám. Republiky 1, Pardubice, GPS: 50.03777222,15.77777222
Penzion Tillerova vila: , Tel: +420724088032, Email: info@penziontillerovavila.cz, Adresa:
Langrova 38, Lázně Bohdaneč, GPS: 50.077025,15.68122222
Hotel Kristl: , Tel: +420739287636, Email: hotelkristl@seznam.cz, Adresa: Štrossova 239,
Pardubice, GPS: 50.0351,15.7889003
Hotel Trim: , Tel: +420466415518, Email: ubytovani@hoteltrim.cz, Adresa: Semtínská 56,
Pardubice - Ohrazenice, GPS: 50.0618156,15.755875
Zámek Pardubice - Východočeské muzeum v Pardubicích : , Tel: +420466799240, Email:
vcm@vcm.cz, Adresa: Zámek 2, Pardubice, GPS: 50.0409772,15.7766722

