Cyklokemp Černý potok
s TJ Sokol Hrabenov
termín:
8. – 12. 7. 2015
ubytování:
cyklokemp Černý potok u Vidnavy – čtyřlůžkové chatky, cena za celou chatku 400,Kč za noc (tj. 100,- Kč za osobu), k dispozici prostěradlo + povlečený polštář (vlastní spacák),
v případě zájmu povlečená peřina za příplatek 30,- Kč za noc a osobu, sociální zařízení společné
strava: v kempu je možnost zajistit celodenní stravování, doporučuji polopenzi (snídaně 50,- Kč,
večeře 65 - 80,- Kč), asi 2,5 km od kempu je obchod, v areálu bar, točené pivo
doprava:
např. vlakem včetně kol do Lipové, dále na kolech, zavazadla pošleme autem,
v případě, že nebude možná přeprava kol vlakem (na trati Zábřeh – Jeseník budou vzhledem
k plánované rekonstrukci během roku 2015 výluky), budeme včas řešit jiný způsob dopravy, kola
můžeme poslat např cyklobusem,
tipy na výlet:
cyklotrasy - Rychlebské stezky, Račí údolí, Hraničky, Javorník, z Bílé Vody,…
zatopené lomy v Rychlebech
koupaliště ve Velké Kraši (500 m)
Smolný vrch a Venušiny misky (3 km)
rybolov – rybník U Dubu (4 km)
zámek Jánský Vrch v Javorníku (10 km)
krytý bazén v Javorníku (10 km)
zřícenina středověkého hradu Kaltenštejn (7km)
skalní vyhlídka Čertovy kazatelny (12 km)
Nýznerovské vodopády (12 km)
rozhledna Borůvková hora (15 km)
Latzelova stezka krasem Rychlebských hor
krápníkové jeskyně Na Pomezí (20 km)
jeskyně Na Špičáku (25 km)
Boží hora v Žulové (10 km)
Otmuchowská jezera v Polsku (12 km)
Další informace o kempu a okolí najdete zde: www.taborcernypotok.cz

Zájemci, prosím, přihlaste se do 31. 1. 2015, abych mohla potvrdit rezervaci chatek. Dále,
prosím o informaci, zda se zúčastníte s kolem nebo bez (kvůli zajištění prostor, kde budeme
v kempu kola parkovat).
Zálohu budu vybírat ve výši 500,- Kč na osobu do 28. 2.
Objednání stravy, případně příplatek za povlečenou peřinu stačí nahlásit před odjezdem.
Ceny, které jsem uvedla, jsou z roku 2014, může dojít k jejich mírnému navýšení.
Za TJ Sokol Hrabenov Iva Kleinová (607 278 101, kleinova.iva@gmail.com)

