Vítáme Vás na naší akci, která má tradici už od roku 2008. Od té doby se scházíme vždy okolo půlky září.
V covidovém roce 2021 jsme sraz omezili jen na vyjížďku a tak opravdový 14. ročník se koná až letos.
Sobotní program je tradiční:
8:00 – 11:30 – postupný příjezd účastníků, volná družba, výměna zkušeností a tak podobně.
11:30 – nástup k vozům, příprava na odjezd na oběd, kam bychom měli dorazit okolo 12:00
Cca 13:00 – 13:30 – odjezd z oběda. Cílem vyjížďky je hrad Lichnice a Berlova vápenka s muzeem v Třemošnici.
Po prohlídkách pamětihodností návrat zájemců do kempu, případně rozjezd ostatních domů.

Trasa z kempu na oběd: z kempu vpravo po silnici I/35 do obce Chvojenec, tam za benzinovou pumpou
lehce vlevo směr Rokytno. Za obcí Rokytno vpravo na Bohumileč, tam vlevo na Dražkov. V Dražkově
vpravo na Dříteč, tam vlevo přes Němčice a pod Kunětickou horou vpravo směr Hradiště na Písku a Srch.
Restaurace Pluto je hned na kraji obce Srch.

V případě totálního zbloudění volejte 739 344 485 :)

Popis trasy z oběda je na druhé straně.

Trasa z oběda: od restaurace vlevo a dál po hlavní k nadjezdu přes hlavní silnici I/37. Po ní pojedeme
směrem na Pardubice. V Pardubicích je potřeba se cca od nádraží v Rosicích nad Labem držet v levém
pruhu, který je průběžný ke křižovatce se silnicí I/2. Na této křižovatce pojedeme nahoru na nadjezd a
vpravo směr Přelouč. Za lesem před obcí Staré Čívice odbočíme
odbočíme vlevo na Heřmanův
Heřma
Městec. Po této
silnici pojedeme přímo přes dva malé kruhové objezdy a obec Rozhovice na kruhový objezd se
s silnicí
I/17. Pokračujeme přímo a pojedeme dále
dále rovně do Vápenného Podola. Za Vápenným Podolem
odbočíme vpravo směr Prachovice, kde se zastavíme
zast
na odstavné ploše u železničn
zniční zastávky (BOD 3 NA
MAPCE).. Odsud se může každý vypravit
vypravi dle své libosti na nedaleký
edaleký hrad či do muzea.
muzea

DETAIL PRŮJEZDU
PŘES PARDUBICE

