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Program je zaměřen na zdolávání tisícimetrových vrcholů turistické
oblasti Králický Sněžník. V celé oblasti se nachází celkem 13 vrcholů
vyšších než 1000 m n. m., tucet v pohoří Králického Sněžníku a jeden
(Jeřáb 1003 m n. m.) v Hanušovické pahorkatině. Během třídenního pobytu navštívíte
celkem 10 vrcholů, zbylé tři se nacházejí na území národní přírodní rezervace a nejsou
běžně přístupné. Návštěva vrcholových partií nabízí jedinečnou možnost poznat
turistickou oblast v plné kráse její horské přírody a odnést si nezapomenutelné zážitky.
Program je určen rodinám, menším skupinám i jednotlivcům.

NÁVRH PROGRAMU
1. den

příjezd do Červené Vody-Šanova
10.00
11.00–14.00 výstup Jeřáb (1003 m n. m.) – modrá na Horní Orlici – žlutá
pěší trasa Pod Sv. Trojicí (neznačená cesta na vrchol)
14.00–17.00 sestup po stejné trase
16.15–17.00 přejezd do Dolní Moravy, ubytování v penzionu Dolní Morava
večeře
18.00

Králický Sněžník

2. den
07.00–07.45 snídaně
08.30–11.30 výstup: modrá – hranice Polsko – zelená (polská) – Klepý (1144 m n. m.)
– Hleďsebe (1190 m n. m.) – Hraniční skály (1319 m n. m.) – Malý Sněžník (1324 m n. m.) – Schronisko pod Sněžníkem
11.30–12.00 oběd ve Schronisku pod Sněžníkem
12.00–12.30 výstup po zelené na Králický Sněžník
13.00–16.00 sestup po červené a modré do Dolní Moravy
18.00
večeře

Pramen Moravy

3. den
07.30–08.00 snídaně
08.00–12.00 výstup: modrá pod Slamník – zelená pod Babuši – modrá Babuše
(1245 m n. m.) – Podbělka (1307 m n. m.) – Sušina (1321 m n. m.) –
Černá kupa (1295 m n. m.) – červená – Králický Sněžník (1424 m n. m.)
12.30–16.00 sestup do Horní Moravy po žluté
18.00
odjezd
Další informace: Informační centrum turistické oblasti
Králický Sněžník – Evropský dům
Dlouhá 353, 561 69 Králíky
tel.: +420 465 323 150
e-mail: evropskydum@email.cz
www.evropskydum.kraliky.cz

www.kral-sneznik.cz

Jeřáb

