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Při plánování tras se rozhodně podívejte do jízdního řádu Valašského
cyklobusu a dalších dopravců. Linky jsou vypravovány ze Vsetína, Velkých Karlovic,
Rožnova p. Radhoštěm, Valašského Meziříčí a Zlína. Směřují k nejvýznamnějším cykloturistickým nástupním místům Valašska. www.valasskycyklobus.cz, www.krodos.cz
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Legenda k mapě

55

vám připraví zážitky na míru?
Aktivně a zábavně Valašskem!

Roku 2011 vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., držitel ocenění
pro nejlepší destinační management 1993–2010, J. A. Bati 5520 | 761 90 Zlín
Zpracování, foto: m-ARK Marketing a reklama s.r.o., www.m-ark.cz
Náklad 15 000 ks. Neprodejné.www.rr-strednimorava.cz, www.vychodni-morava.cz
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Valašská Bike Tour

Pokud chcete mít připraven program na míru a nechcete se o nic starat, vyberte si
z nabídky outdoorových a zážitkových programů na Valašsku. Programy jsou určeny
jednotlivcům, rodinám s dětmi, ale také skupinám, jako jsou školy a firemní kolektivy.
Agentura AZ, www.solansedlo.cz/aktivne
CK Valašské království, www.valasske-kralovstvi.cz
Rebbel 4 Life, s. r. o., www.rebbel.cz
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Cyklostezka Bečva

Víte,
kdo…
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nový fenomén cyklistiky na Valašsku
www.cyklostezkabecva.com
Kolem obou toků řeky Bečvy, Vsetínské i Rožnovské,
vznikly uchvacující cyklostezky. Máte možnost se
projet na kolech nebo na in-linech místy, která ještě
nedávno byla obtížně přístupná. Díky ojedinělému
projektu se vydáte doslova od horských pramenů
až do údolí. Rožnovská větev cyklostezky z Horní
Bečvy přes Rožnov p. R. až do Valašského Meziříčí
je dlouhá téměř 40 km a vesměs je pokryta asfaltovým povrchem. Vede kouzelným prostředím kolem
řeky, přes řadu mostů, kolem golfového hřiště i rožnovského skanzenu. Vsetínská
část cyklostezky Bečva začíná ve Velkých Karlovicích a opět převážně s perfektním povrchem vás přes všechny obce v nádherném údolí dovede po 35 km až do
Vsetína. Je to okouzlující – na své si přijdou méně zdatní, rodiny s dětmi, náročnější
cyklisté i bruslaři.

cyklistické túry s průvodcem
www.trails.cz, www.valassko-hornivsacko.cz
Program Valašská Bike Tour nabízí několikadenní
putování na horském kole s průvodcem. Zajištěno
je nocování, polopenze, případně i půjčení kola
a související servis. Program je zacílený na MTB
cyklisty, kteří jsou zkušenějšími bikery, rádi jezdí
v hravých a technických pasážích, mají rádi přírodu
a nebojí se výzvy. Díky systému výběru tras je ale
program natolik adaptabilní,
že je připraven i pro začátečníky jakéhokoliv věku, včetně
dětí. S průvodcem se podíváte na trasy neznačené v mapách
a na místa, která je obtížné najít. Trasy mohou být operativně
upraveny anebo ušity na míru pro jednotlivce i skupiny. Zájemci mají na výběr pobytové varianty v délce čtyři až sedm dnů.
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Víte,
jak… Valašskem na kole
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www.vychodni-morava.cz
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55 tipů na výlety na Valašsku

Vybírejte
z 55 tipů
na výlety!

