Pozvánka na Severní stopu - 43. ročník
Pořadatelé: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna
Termín:
sobota 18. května 2019
Start:
Dolní Poustevna, turistická chata za hřištěm
Start kratších pěších tras 3 km, 5 km, 8 km:
900 - 1100 hod.
Start všech cyklotras:
900 - 1100 hod.
Start delších pěších tras 12 km, 20 km:
800 - 1100 hod.
Startovné:

děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč

Kratší trasy:
3 km - přes poustevenský kostelík
5 km - přes Maxovu boudu, Horní Poustevnu a Karlín
8 km - přes Maxovu boudu, Horní Poustevnu, kapličku na Markétě a Karlín
Delší trasy:
12 km - jako 8 km přes H. Poustevnu, vrch Poustevník, Novou Vísku, kapl. na Markétě a Karlín
20 km - jako 12 km přes Novou Vísku, Drážďanku, Lobendavu, kapl. na Markétě a Karlín
Cyklotrasy 10 km, 15 km a 24 km.
Turistickou atrakcí letošní STOPY je pomník „U bílé paní“ z roku 1801.
Dále nádherné výhledy z vrcholu Poustevník (Špičák).
Na Nové Vísce bude možnost malého občerstvení u kozí farmy.
Pro letošní Stopu bude využita nová zelená tur. značka z Horní Poustevny přes vrch Poustevník,
Novou Vísku a státní hranici.
V Lobendavě si účastníci mohou prohlédnout kostel, na Markétě kapličku.
Cyklisté (24 km) projedou osadou Severní a uvidí repliku hraničního sloupu z roku 1918.
Soutěže pro děti budou připraveny na trasách 5 km a 8 km.
Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně.
Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky.
Zvláštní odměna bude pro 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky.
Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí.
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko.
Loňská účast byla 1.677 účastníků.
Podrobnější informace naleznete v propozicích Severní stopy 2019.
Veškeré informace budou postupně uvedeny na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna
email: leksa@centroflor.cz, mobil: 602 126 390

