Popis trati cyklo 30, cyklo 50
Cyklo 30+50 km: Po startu z koupaliště se vydáme směr centrum, u kina odbočíme
vpravo na značenou cyklostezku č. 22, která nás dovede přes Dědov do České Metuje.
Na křižovatce před hospodou jedeme rovně. Asi po 200 m, těsně před mostem,
odbočíme doleva a po vlastním značení míříme, stále podél řeky Metuje, do Maršova
nad Metují. Zde se napojíme na zelené TZ, stále rovně podél toku pokračujeme až na
státní silnici, kde je kontrola K1. Zahneme vpravo, po přejetí mostu se držíme vpravo
a stoupáme Velkými Petrovicemi, až na křižovatku s CTZ č. 4002, kde odbočíme
vpravo. Cyklotrasa nás dovede nás na Solovice, kde přejedeme státní silnici
a stoupáme po zeleném CTZ č. 4003 na Osadu Skály, kde v Zámeckém hotelu je zřízena
kontrola K2. Po opuštění areálu hlavní branou pokračujeme vpravo. Držíme se stále
asfaltové silnice a stoupáme až k rozcestí, kde se trasy dělí.
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Cyklo 30 km: Odbočíme vpravo a po červeném CTZ č. 4036 sjedeme do Dolních Teplic.
Na křižovatce u pily odbočíme vlevo a dojedeme do cíle na koupališti.
Cyklo 50: Odbočíme vlevo, na červené CTZ č. 4036, po které dojedeme Pod Zvětralý
vrch, kde je Kontrola č3. Dále pokračujeme přes rozcestí pod Liščí Horou, přes Kalousy
až do Adršpachu. U restaurace Tošovský odbočíme vlevo a po hlavní silnici
pokračujeme do Horního Adršpachu. Zde na první křižovatce odbočíme vpravo, po
červeném CTZ číslo 4036 jedeme až k rybníku na Libné. Po 150 metrech točíme vpravo
na modré TZ, které nás dovede na kraj Zdoňova. Zde odbočíme vlevo, směr penzion
Kovárna, kde je kontrola K4. Dále pokračujeme zpět na hlavní silnici, odbočíme vpravo
a po CTZ č. 4020 projíždíme Zdoňovem až na kraj Adršpachu. Na křižovatce silnic
odbočíme vlevo a hned vpravo, kolem autobusové zastávky, po VZ až na cyklostezku,
kde odbočíme vlevo. Cyklostezka nás dovede kolem Skalního mlýna do Bučnice, kde
je v autokempu kontrola K5. Pokračujeme směr Střmenské podhradí, vstup do
Teplických skal. Odbočíme vlevo a po silnici dojedeme do cíle na koupališti.
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SOS 777 589 485
cyklo 50 km
cyklo 30 km
společná trasa 30 km + 50 km
směr trasy
kontroly
TZ – TURISTICKÉ ZNAČENÍ, CTZ – CYKLOTURISTICKÉ ZNAČNÍ, VZ – VLASTNÍ ZNAČENÍ
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