TOULKY KLADSKÝM POMEZÍM
okolím Police nad Metují
Jednodenní nabídka:

Za pokladem do Kovářovy rokle

Popis trasy: autobusem Police nad Metují – Hony; kolem rybníka do Honského sedla; modré turistické značení Honské sedlo na Pasách – Honský Špičák – Hvězda; červené turistické značení Hvězda – Supí hnízdo
– Kovářova rokle – Klůček – Police nad Metují, nám.
Doporučené období: duben – listopad
Zajímavosti na trase:
Časový plán: 6 hodin, 12 km
Broumovské stěny – nádherné výhledy do kraje,
Náročnost: členitý terén
Hvězda – Kaple Panny Marie Sněžné, turistická
Vhodné pro: pěší
chata, Kovářova rokle – pověst
Občerstvení na trase: Hvězda, Hlavňov,
o loupeživém kováři a jeho pokladu,
Police nad Metují
Police nad Metují – Benediktínský klášter,
Stará škola, Muzeum papírových modelů,
Muzeum Merkur

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
jediná expozice svého druhu v České republice
1500 exponátů domácích i zahraničních modelářů a různých témat
programy pro skupiny, školy, komentované prohlídky atd.
otevřeno celoročně včetně pondělí, www.mpmpm.cz

Police nad Metují představuje pomyslnou vstupní
bránu do skalních oblastí Broumovska. Vydejte
se do světa skalních labyrintů s nádhernými výhledy, do hlubokých roklí či luk a lesů. Síť dobře
značených tras a udržovaných běžeckých stop vás
spolehlivě zavede do všech pozoruhodných míst,
která si vyberete za cíl svého výletu. A že máte
z čeho vybírat!
Samotné město se pyšní pozoruhodnou historií i cennými architektonickými památkami, mezi
které patří například polická radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie či stará škola zvaná „Dřevěnka“. Nahlédnout do minulosti vám umožní nejen
historické budovy, ale i zdejší unikátní muzea.
Muzeum stavebnice Merkur i Muzeum papírových modelů se těší na malé i velké návštěvníky, kteří si mohou vystavené exponáty nejen prohlédnout, ale také se aktivně zapojit, a s nůžkami
či šroubovákem v ruce si vlastní model slepit či postavit.
Bez nadsázky lze říci, že Police je v kraji vyhlášená
svou pestrou kulturní i sportovní nabídkou.
Veškeré informace o konaných akcí naleznete
na našich webových stránkách www.policko.cz.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

TOULKY KLADSKÝM POMEZÍM
okolím Police nad Metují
Víkendová nabídka:
1. den

2. den

3. den

Popis trasy: zelené turistické značení Police nad
Metují, nám. – Ochoz; žluté turistické značení
Ochoz – Čertova skála; pokračovat po křížové
cestě; zelené turistické značení Ochoz – Police
nad Metují, nám.
Zajímavosti na trase: Dřevená kaplička v Ticháčkově lese byla postavena z darů poutníků v r. 1897
jako připomínka 23 Mariánských zjevení v letech
1892–1895, které údajně měla tehdy čtrnáctiletá
Kristina Ringlová. Suchý Důl se tak stal nakrátko
poutním místem. Kaplička shořela dne 8. července
2010. Ještě téhož dne byla zřízena ﬁnanční sbírka na
její obnovu. Na místě stojí replika vyhořelé kaple.
Doporučené období: celoročně
Časový plán: 2 hodiny, 5 km
Náročnost: nenáročná trasa
Vhodné pro: pěší, rodiny s dětmi
Občerstvení na trase: Police nad Metují

Popis trasy: modré turistické značení Police nad
Metují, nám. – park Strážnice – chatový areál
Zděřina – Velké Petrovice; zelené turistické značení
Velké Petrovice – údolím Metuje – Maršovské
údolí – Maršov nad Metují; žluté turistické značení
Maršov nad Metují – Nad Horou – Žďár nad
Metují; u hospody proti proudu potoka kolem koupaliště na okraj Bukovice; zelené turistické značení
Nebíčko – Police nad Metují, nám.
Zajímavosti na trase: stavby na Záměstí, park
Strážnice, výhled na Bor a Hejšovinu, údolí a meandry řeky Metuje, lidové stavby v obci Maršov
nad Metují.
Doporučené období: duben - listopad
Časový plán: 4 hodiny, 10 km
Náročnost: středně náročná trasa
Vhodné pro: pěší, rodiny s dětmi
Občerstvení na trase: Police nad Metují;
Žďár nad Metují

Popis trasy: zelené turistické značení Police nad
Metují, nám. – Nebíčko – U Anděla – Ostaš, rozc.;
modré turistické značení Horní labyrint (zelené
turistické značení Dolní labyrint); červené turistické
značení Ostaš, rozc. – Pěkov; autobus Pěkov –
Police nad Metují
Zajímavosti na trase: Pověsti spojené se stolovou
horou Ostaš: Sluj českých bratří, Zrádce, Mohyla
smrti, Kočičí hrad, Bludiště na Ostaši, Frýdlantská
vyhlídka.
Doporučené období: duben – listopad
Časový plán: 4 hodiny, 10 km
Náročnost: středně náročná trasa
Vhodné pro: pěší, rodiny s dětmi
Občerstvení na trase: Chatová osada Ostaš,
Police nad Metují

K Čertově skále

Maršovské údolí

Za Zrádcem na Ostaš
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