NA KOLE DĚTEM Podorlickem
aneb s Josefem Zimovčákem podél Orlice

28. – 29. dubna 2018
Přidejte se k nám
a projeď te se společně
s Josefem Zimovčákem,
několikanásobným mistrem
světa na vysokém kole,
po šlechtických sídlech
v podhůří Orlických hor.

Cyklojízda je sportovně-charitativním projektem,
který představí nejen krásy Podorlicka, ale jehož
cílem je také získání finančních prostředků na
pomoc onkologicky nemocným dětem.
Podpořte projekt i Vy, ať již svou aktivní
účastí v pelotonu nebo finanční podporou do
veřejné sbírky v místech startu, cíle a zastávek
cyklojízdy:

číslo účtu: 107-484410267/0100

Zájemci, nezapomeňte se včas registrovat na www.dsohp.cz!
Pro registrované účastníky je zajištěno občerstvení, vstupy na zámky i ubytování.
Bližší informace: info@dsohp.cz, tel. 725 921 969, 774 125 014. Ubytovací kapacita omezena.
Všichni účastníci akce ale i ti, kteří projekt finančně podpoří, se mohou navíc zapojit
do slosování o zajímavé ceny.

Projekt pro lidi, o lidech a s lidmi.
www.mojeorlickehory.cz

www.nakoledetem.cz

Objevte perly Podorlicka
a POMOZTE DĚTEM!
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28. 4. (So):

Hradec Králové (Orlice park shopping)
– Častolovice (zámek)
– Kostelec n. O. (zámek)
– Doudleby n. O. (zámek)
– Potštejn (zámek)
– Vamberk (Penzion Vyhlídka)
– Rychnov n. Kn. (náměstí)

Letohrad

Choceň
Ústí n. Orl.
● cílové místo
● místa zastávek

29. 4. (Ne):

Rychnov n. Kn. (náměstí) – Kvasiny (zámek)
– Podbřezí (Motel Skalka) – Opočno (zámek)
– Hradec Králové

zámek
občerstvní
nocleh

Do 8 hod. prezence registrovaných účastníků v místě startu.
Pro účastníky akce vyhrazeno parkování u Orlice park shopping v Hradci Králové – zdarma po oba 2 dny.
.50

Partneři
projektu
Vydala Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.

