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i z Frenštátu

Bezvabeh.cz, 4. 3. 2019

13. Kočárky – z Kopřivnice přes Paseky – 6 km mapa trasy ke stažení + itinerář trasy ke
stažení

Mapu vybrané trasy doporučujeme si stáhnout do mobilního zařízení prostřednictvím
aplikace mapy.cz do Moje mapy.

Cíl pro všechny trasy je na náměstí ve Štramberku.

Body zájmu na trasách:

Štramberská Trúba, Jeskyně Šipka, Kamenárka, Botanická zahrada, Panoptikum a
muzeum loutek, Aqua Terra.

Kopřivnice

Rozhledna na Bílé hoře, Váňův kámen

Husova lípa, Jasníkova studánka, Bezručova vyhlídka, Hřeben Brd, Rozcestí čarodějnic,
zřícenina hradu Šostýn, Raškův kámen, Červený kámen

Muzeum Fojtství, Lašské muzeum v Šustalově vile, Technické muzeum Tatra, Auto moto
muzeum Oldtimer.

Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda, památník Sigmunda Freuda, rodný dům Sigmunda Freuda,
Piaristický klášter a zahrady, kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Kříže.

Hukvaldy

Hrad Hukvaldy, Památník Leoše Janáčka, Liška Bystrouška, Tropic – exotické rostliny a
zvířata, tropické skleníky, asijská zahrada.

Frenštát pod Radhoštěm

Skokanské můstky Jiřího Rašky (428 schodů), Vyhlídková věž Velký Javorník, Vyhlídka pod
Javorníkem, Naučná stezka Veřovické vrchy, Přírodní rezervace Huštýn, Vyhlídka v
Lichnově

Doprava

Vlakové a autobusové spojení tam Ostrava-Kopřivnice.

Vlakové a autobusové spojení zpět Štramberk-Ostrava .

Z Frýdku-Místku a zpět je lepší přijet autem. Doprava autobusem či vlakem je
komlikovaná a zdlouhavá.



Bezplatné parkování Kopřivnice – Městský úřad, Albert, Penny, ul. Štefánikova,
Masarykovo nám. u kostela, ul. Alšova – mapa .

Placené parkování Štramberk 50 Kč/1 den – mapa .

Od 14.00h do 17.00h budou co 30 minut pendlovat 3 autobusy na trase Štramberk
(Národní sad) – Kopřivnice (parkoviště Albert, Hotel Tatra) – Studénka (železniční stanice)

Registrace

Turistického pochodu se může zúčastnit široká veřejnost, dálkového pochodu z Ostravy
trénovaní jedinci.

Registrace je možná pouze on-line přes internet na adrese
http://www.bezvabeh.cz/…son/register v době od 4.3.-12.5.2019.

Trička a čelenky si můžete objednat pouze do 5.5.2019!

Všichni přihlášení, kteří včas uhradili startovné, obdrží originální medaili, která byla
vyrobena ve spolupráci s Katedrou grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity.

Všichni přihlášení se objeví na startovní listině a budou seřazeni podle startovních čísel a
zvolené trasy.

Při registraci si můžete objednat bílé nebo černé tričko 100% POLYESTER (funkční) s
potiskem loga turistického pochodu za 350 Kč, bílé tričko 100% POLYESTER (funkční) s
komiksem a letní čelenku s logem nebo komiksem za 190 Kč. Objednat si taky můžete
turistickou-absolventskou vizitku za 12 Kč. Tabulku velikostí triček najdete zde .

Přeregistrace na jiného účastníka pouze do 10.5. do 20.00h na redakce@bezvabeh.cz
nebo na místě v den konání

Z d r o j :
http://www.bezvabeh.cz/clanek/6199-strambersky-jason-spustil-registrace-vybirejte-ze-13-t
ras-poprve-pujdeme-i-z-frenstatu


