S EUROREGIONEM PO ROZHLEDNÁCH
Rozhledna
Na Větrné horce
Vysoká Srbská

Turistické zajímavosti v okolí
Božanovský špičák
Nejvyšší vrchol Broumovských stěn
měří 773 m. Cesta k němu vede
skalním bludištěm se zajímavými
útvary, které lidé překřtily mnoha
jmény ze zvířecí říše, proto se těmto
skalám někdy přezdívá „Kamenná
Zoo“.

Hronov
Město se proslavilo jako rodiště
spisovatele Aloise Jiráska a
každoročně se tu pořádá festival
ochotnických
divadel
festival
Jiráskův Hronov v Jiráskově divadle.
Navštívit můžete i Jiráskův rodný
domek, opodál na návrší stojí kostel
Všech svatých se zvonicí s
bedněným patrem.

Rozhledna na Signálu
V Kladském pomezí na vyvýšenině
Signál mezi obcemi Slavíkov a
Pavlišov
naleznete
dřevěnou
rozhlednu s ocelovým schodištěm a
vyhlídkovou plošinou ve výšce 25
metrů. Za pěkného počasí je odtud
vidět na Broumovské stěny, Orlické
hory i Krkonoše.

Zámek Náchod
Renesanční
náchodský
zámek
opravdu stojí na kopci a v
interiérech si prohlédnete cenné
sbírky obrazů, řádů, medailí a
zbraní. Pěkný výhled na město
nabízí terasa s altánkem. K zámku
také patří francouzská zahrada,
anglický park, obora pro daňky a
muflony, vojenský hřbitov a medvědi
Ludvík a Dáša.

Kudowa Zdrój
Lázně Kudowa v roce 2004 oslavily
již 650. výročí svého vzniku. Jsou to
největší lázně oblasti Klodzka a díky
celoročně příjemnému klimatu a
kvalitním službám patří mezi
nejnavštěvovanější. Jejich srdcem je
lázeňský park (Park Zdrojowy) na
úpatí hory nazvané Góra Parkowa,
kde se nachází krásný pavilon s
minerálními léčivými prameny.

Muzeum a skanzen lidové kultury
Ve skanzenu lidového stavitelství ve
Stroužné (pol. Pstrążna) najdete
zrekonstruované usedlosti z 19. a 20.
století, jejichž interiér je vybaven
původním zařízením, a dále typické
venkovské stavby z regionu, mj.
zvonici, kovárnu nebo větrný mlýn.

www.hrebenovka.cz

Více informací

www.vysokasrbska.cz
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