NA KOLE DĚTEM PODORLICKEM
Program a timing trasy cyklotour
28.-29.4.2018
1. den cyklotour


8,00 – 8,50h

setkání účastníků, prezence registrovaných účastníků (předání kupónů), parking
Orlice park shopping Hradec Králové




9,00h
10,30h

společný start podél řeky Orlice směr Týniště n.O. a Častolovice (cca 31 km, 2 hod.)
příjezd Zámek Častolovice (zastávka cca 1 hod.)
10,30 – 10,45 přivítání manažerem zámku Zdeňkem Bachmanem, příp. paní Dianou Phipps Sternbergovou
10,45 – 11,15 prohlídka zámku pro registrované účastníky
11,30 společný odjezd
Možnost občerstvení: Zámecká kavárna a restaurace, stánek s občerstvením (?)
Volný program: Zámecký park s vodní zahradou, obora, minizoo-zvěřinec



11,30h

společný odjezd směr Kostelec n.O., po cyklostezce (cca 2,5 km, 10 min.)



11,45h

příjezd Nový zámek Kostelec n.O. (zastávka cca 1 ½ h)
11,45 – 12,00 přivítání manažerkou zámku Ivonou Jasníkovou, příp. panem hrabětem Františkem Kinským
12,00 – 12,30 prohlídka zámku pro registrované účastníky
12,00 – 13,00 podávání oběda pro registrované účastníky
13,15 společný odjezd
Možnost občerstvení: Toniova zámecká kavárna a restaurace (výběr z denního menu)
Volný program: Zámecký park, prohlídka Galerie Kinských, posezení terasa




13,15h
13,30h

společný odjezd směr Doudleby n.O., po cyklostezce (cca 6 km, 15 min.)
příjezd Zámek Doudleby n.O. (zastávka cca 1 ¼ h)
13,30 – 13,45 přivítání manažerkou zámku paní Barvovou, příp. panem Petrem Dujkou
13,45 – 14,30 prohlídka zámku pro registrované účastníky
14,45 společný odjezd
Možnost občerstvení: Zámecká kavárna, stánek s občerstvením a regionálními produkty (?)
Volný program: Babiččin dvoreček, Přírodovědné muzeum a Galerie, Zámecký park a obora




14,45h
15,05h

společný odjezd směr Potštejn (cca 6 km, 20 min.)
příjezd Zámek Potštejn (zastávka cca 1 ¼ h)
15,05 – 15,20 přivítání manažerem zámku, příp. panem majitelem Zdeňkem Nováčkem
15,20 – 16,00 prohlídka zámku pro registrované účastníky
16,20 společný odjezd
Možnost občerstvení: Zámecká cukrárna, v podzámčí Řemeslný pivovar Clock
Volný program: Bubákov, Pohádkov, Bludiště Karla IV., zámecký park




16,20h
17,00h

společný odjezd směr Brná a Vamberk (cca 6 km, 40 min.)
příjezd na Penzion Vyhlídka Merklovice-Vamberk (zastávka cca 1 ¼ h)
17,30 – 18,30 večeře pro registrované účastníky
18,45 společný odjezd
Možnost občerstvení: Restaurace s venkovní terasou Penzion Chata na Vyhlídce
Volný program: vyhlídka na Orlické hory a Podorlicko



18,45h

společný odjezd směr Rychnov nad Kněžnou (cca 8,5 km, 30 min.)



19,15h

společný příjezd do Rychnova n.Kn.
Možnost občerstvení: Hotel Havel – restaurace, pivnice, Penzion U zvonu – restaurace
Volný program: procházka městem (zámek, zahrady u zámecké jízdárny, zvonice-zvon Kryštof)
19,15 – 20,00 ubytování pro registrované účastníky (Hotel Havel, www.hotelhavel.eu )
20,30 – 10,30 večerní prohlídka Kolowratského zámku a Jízdárny v Rychnově n.Kn. – pro registrované účastníky

2. den cyklotour:


podávání snídaně pro ubytované registrované účastníky (Hotel Havel Rychnov n. Kn.)



7.00 – 8,30h
8.00 – 8.50h




9,00h
9,30h

společný start z náměstí Rychnova n.Kn. (cca 7 km, 30 min.)
příjezd Zámek Kvasiny (zastávka cca 1 hod.)

prezence registrovaných účastníků (předání kupónů)

9,30 – 9,45 přivítání majiteli zámku
9,45 – 10,15 prohlídka zámku/expozice loutek a divadélek - pro registrované účastníky
10,30 společný odjezd




10,30h
11,10h



12,30h

společný odjezd směr Motel Podbřezí (cca 1 km, 5 min.)



12,35h

příjezd Motel Skalka, Podbřezí (zastávka cca 1 h)

společný odjezd směr Podbřezí (cca 10 km, 40 min.)
příjezd Zámek Skalka (příp. zastávka cca 20 min.)
12,30 společný odjezd

12,35 – 13,30 oběd v restauraci motelu pro registrované účastníky
13,35 společný odjezd



13,35h

společný odjezd směr Opočno přes rybník Broumar (cca 8,5 km, 35 min.)



14,15h

příjezd Zámek Opočno (zastávka cca 1 ¼ h)
14,15 – 14,30 přivítání manažerem zámku (NPÚ)
14,30 – 15,00 prohlídka zámku pro registrované účastníky
15,30 společný odjezd
Možnost občerstvení: Kavárna u zámku, Ateliér Renata Opočno
Volný program: zámecký park



15,30h

společný odjezd směr Hradec Králové (cca 27 km, 1h 30min.)



17,00h

společný příjezd do Hradce Králové, Orlice park shopping
Závěrečné slosování a vyhlášení výherců soutěže

Pozn. po trase možnost občerstvení, na všech zastávkách tour info – místo k odložení kol, WC aj.
Pro registrované účastníky zajištěn pitný režim (doprovodné vozidlo).

Partneři akce:

www.mojeorlickehory.cz

www.nakoledetem.cz

www.hradecko.eu. ..

