www.nakolezplzne.cz

Startovní číslo:

Trasa:

POPIS TRAS CYKLOTURISTICKÉ AKCE „ NA KOLE Z PLZNĚ NA HRADY
CYKLISTÉ JSOU POVINNI JET PO VYZNAČENÝCH TRASÁCH A DODRŽOVAT POŘÁDEK !!!

KontrolaSenec
Cukrárna

Dětská trasa 15km
začíná u Třemošenského rybníka zpět na kon.tram.č.1, za hřbitovem vlevo na Prokopávku, za
mostem vlevo přes hráz Seneckého ryb.- dále vlevo po žluté tur.značce kolem arboreta, před
železnicí, lávkou, vpravo po cyklostezce na Orlík - zde vpravo po modré značce do Zruče na
náves – zde vpravo kolem silnice až k cukrárně U Samků KONTROLA – dále pokračujeme
vlevo ulicí U pomníku a následně Seneckou ul – přejedem hl. silnici a polní cestou dále
k rozcestí Pod Vysokou – vpravo po žluté zn.na Bílou Horu – přejdeme křižovatku a cestou
dolů po zelené tur.značce k ryb.Košinář – u něho vlevo po hrázi k Prokopávce – stále rovně
k hl.silnici s tramvají č.1 – přejedeme a kolem Billy sídlištěm vzhůru na konečnou Košutka
tram.č.4 – zde vpravo stále po zelené na hráz ryb.Šídlovák – za ním rovně k Třemošenskému
ryb. do cíle. Cíl od 12 do 15 h
pořadatel tel. 725 290 782
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