TIPY NA VÝLETY
PO JIHOZÁPADĚ ČECH
V průběhu července a srpna Vám MF Dnes přinese 8-dílnou sérii letních tipů na výlety po
jihu a západě Čech po projektech, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Jihozápad. V každém článku naleznete soutěžní otázku. Cestujte, zodpovídejte
otázky a odpovědi nám zašlete na adresu soutez@rr-jihozapad.cz, zařadíte se tak
do soutěže o 10 ročních předplatných MF Dnes a o víkendový pobyt pro dvě
osoby v Garni hotelu Albatros na Lipně. Všechny tipy na výlety, soutěžní otázky
a podmínky soutěže naleznete na www.rr-jihozapad.cz.

Otavská cyklistická stezka
Otavská cyklistická stezka začíná na Modravě, vede podél řeky Vydry a Otavy, prochází přes Sušici, Horažďovice, Strakonice,
Písek a končí na Zvíkovském Podhradí. Celá
trasa stezky měří zhruba 150 kilometrů, přičemž cestu na šumavskou Modravu můžete
absolvovat cyklobusem. Jízdní řád autobusů na trase Sušice - Kvilda naleznete na
www.csadplzen.cz, cyklotrans pro spojení Kvilda – české Budějovice se nachází
na www.cyklotrans.cz.

Pokud nejste cyklistický vytrvalec a na výlet
chcete vzít i děti, můžete si jako výchozí bod
Vaší cesty zvolit právě Sušici a po nové cyklostezce se odsud vydat na výlet například až na
hrad Rabí. Na trase naleznete odpočinková
místa s informacemi pro cyklisty, přístřešky s
posezením a malými hřišti pro děti. Kvalitní
asfaltový povrch stezky umožňuje příjemnou
jízdu i vyznavačům in-line bruslení.
Otavská cyklistická cesta, která Vás provede
krajem Karla Klostermanna, byla v roce 2011
dokončena za podpory fondů Evropské unie
v celé své délce.

Objevujte okolí Sušice
a vyhrajte víkendový
poukaz pro dva
Rozhledna Na Sedle

1.
Chanovice

Rozhledna Na Sedle u Albrechtic představuje
další tip na pěší nebo cyklistický výlet ze Sušice. Dřevěná rozhledna vzdálená 8 kilometrů
od Sušice je vysoká 27,75 m a nabízí zajímavý výhled - za jasného počasí dohlédnete na
Šumavu, do Kašperských Hor i do Českého
Lesa.

Zámek
v Bystřici nad Úhlavou
Budova původní tvrze ze 14. století, která
byla později přestavěna na zámek, dlouhá
léta chátrala. Až od roku 2009 byl objekt za
podpory Regionálního operačního programu Jihozápad celkově rekonstruován a letos
v létě zahájí svoji první turistickou sezonu.

Chanovice
Otavská cyklistická stezka
V obci Chanovice naleznete zámek a zajímavý skanzen – jedná se o expozici lidových staveb, zemědělské činnosti a řemesel. Okolím
obce Vás provede naučná stezka „Příroda
a lesy Pošumaví v Chanovicích“.

Soutěžní otázka:
Jak vysoká je rozhledna
Na Sedle, která byla
postavena za ﬁnanční
podpory Regionálního
operačního programu?

Tipy na výlety po Jihozápadě Čech
Vám přináší Regionální operační
program Jihozápad a MF Dnes

