Vážení partneři projektu zveme vás na

CYKLOTURISTICKOU EXKURZI NA VENKOVĚ

22.9.2018 – 23.9.2018 Hradec nad Moravicí
v rámci projektu s názvem „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“,
kód ITMS2014+: 304031C555
Program cykloturistiky:
Cílem aktivity je výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti udržitelné mobility, zdravého životního stylu a
moderní cykloturistiky s přihlédnutím ke kulturně-historickým souvislostem oblasti bývalých Sudet. Udržitelná
mobilita (elektrokola) je jedna z nejrychleji se rozvíjejících segmentů turistiky a představuje obrovský potenciál
pro lidi, kteří nejsou schopni velkých fyzických výkonů anebo lidí, kteří potřebují danou vzdálenosti urazit za kratší
čas. Jde o technologii, která by se měla implementovat v co nejvyšší míře do venkovských oblastí.
Druhým cílem je ukázat rozvoj oblasti, která vlivem odsunu původního obyvatelstva musela projít specifickým
procesem obnovy, navázání na historické tradice, ale také zavádění tradicí nových.
Sobota 22.9.2018
14:00 – 14:15 zahájení
14:00 - 16:00 návštěva akce Den čisté dopravy v Hradci nad Moravicí
16:00 - 19:00 Exkurze pro cyklisty - okolí Hradce nad Moravicí, zámek Hradec nad Moravicí,
zámecký park, Bezručova vyhlídka. Cca 10 km s výrazným převýšením.
19:00 – 21:00 večeře, diskuse
Mapa: https://mapy.cz/s/32Kvv

Neděle 23.9.2018
08:00 - 09:00 Snídaně trochu jinak (seznámení s regionálními produkty)
09:00 - 17:00 Exkurze pro cyklisty po stopách Carla Weisshuhna. Žimrovice, aqadukt, Weisshuhnův
kanál – odkaz předků pro moderní energetiku a dopravu.
Údolím Moravice do Krajiny břidlice (oblast bývalých Sudet). Technické památky,
pozůstatky po těžbě břidlice. Vítkov Zálužné, Raabova štola – nově zpřístupněné
podzemí, Mokřinky – Imaginárium, aneb jak navázat na tradice tam, kde byly
přerušeny a využít dědictví předků v cestovním ruchu.
Trasa – Hradec nad Moravicí – Žimrovice (aquadukt) – Vendelín (pštrosí farma) –
Radkov (palírna) – Zálužné (Raabova štola) – Mokřinky (imaginárium) a zpět
(cca 44 km)
17:00
Ukončení akce
Mapa: https://mapy.cz/s/32Kj0
Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z EFRR v rámci programu INTERREG V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014-2020 „SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

