
Hotel se nachází uprostřed
Českomoravské vrchoviny
na úpatí Železných hor.
Cyklostanice je umístěna
přímo na hlavní
cykloturistické trase číslo 1.
Okolní lesy nabízí vyžití pro
méně i více zdatné cyklisty
dle zvolené obtížnosti
terénu.
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Možnost ubytování (nocleh, dovolené, pobyty)
Kapacitní uskladn
Servis jizdních kol
P
Možnost ob

ění jízdních kol

ůjčovna jízdních kol a lodí

ředění (v okolí nespočet
cyklostezek)
Sportovní soustředění
Motorkářské srazy
Dětské tábory
Abiturientské večírky
Multifunkční hřiště (tenis, volejbal, nohejbal,
ad.)
Dětské hřiště s pískovištěm
Psí miláčci jsou vítání

čerstven
Cyklistick  soust

Hotel Kraskov s.r.o.
Starý Dvůr 47
538 43 Třemošnice
GPS: 49°52'8.056"N, 15°36'33.31"E
Web: www.hotelkraskov.cz

�

Nádrž byla vybudována, jako zásobárna
vody pro oblasti Chrudimska a Pardubicka,
dnes je tato vodní plocha vyhledávána
hlavně za účelem koupání a provozování
vodních sportů.

Vodní nádrž Seč
Trasa: Starý Dvůr – Seč (přehrada) – Hoješín –
Běstvina (Pařížov) – Třemošnice – Starý Dvůr

27KmDélka:

� Zřícenina hradu Lichnice
Trasa:

Jedna z největších památek
mikroregionu Železné hory, nachází
se na skalnatém vrcholu a je
obklopena dvěma roklemi. Hrad
vznikl v roce 1250, o sto let později
se stal vlastníkem Karel IV. Od roku
1377 byla Lichnice dávána věnem
českým královnám.

Starý Dvůr – Podhradí
(Lichnice) – Třemošnice – Kubíkovy
Duby – Počátky– Starý Dvůr
Délka: 20Km

Zámek Slatiňany byl znám jako tvrz již
před 600 lety. Po přestavbách doznal
současné podoby na přelomu
devatenáctého století. Ve čtyřicátých
letech minulého století zde bylo
vybudováno muzeum koní.
Další výletní místa v okolí:

- muzeum
starokladrubského koně

- miniatura hradu na
křemencové skalce

- architektonický
světový unikát, výška 29,8m

- Švýcárna Slatiňany

- Kočičí hrádek

- Razhledna Bára

� Zámek Slatiňany
Trasa: Starý Dvůr – Vápený Podol – Rabštejnská Lhota – Slatiňany – Chrudim –
Heřmanův Městec – Práchovice – Starý Dvůr

55KmDélka:

Telefon: 725 596 179 p. Šantrůček

Web:
@: cyklostanice@hotelkraskov.cz

www.hotelkraskov.cz

Tento leták byl pořízen za přispění prostředků

ze státního rozpočtu České republiky z

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
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