
Výlet v okolí Chlumce nad Cidlinou
www.srazcyklistu.cz

Sraz : pro ty co chtějí jet v pátek večer 16:50 HLN (odjezd 17,10-18:27)
         : další varianta je příjezd ráno do Chlumce n./ C vlakem v 8.45-10.00…
výjezd bude v soboru v 10.00 z Chlumce n/C přímo od nádraží

Ubytování: Chárovna : asi 5 km od Chlumce n/C  ve 4 lůžkových pokojích za 109 kč/noc
Chárovna(vlevo) je obklopena 3 překrásné písáky  a je na samotě u lesa.
  Součástí areálu je hospoda, kde se vaří .

S Sebou: kolo, přilbu, pevnou obuv, jídlo (možno zakoupit i v Chlumci celodenně večerka), raději 
teplé oblečení ale i plavky, dále baterku a KPZ  a zbytek dle uvážení.

Co se bude dít: 
V pátek příjezd na místo, ubytování a menší výlet do okolí rybníků s možností koupání, zakončen 
gastrem v rybářské hospůdce přímo u rybníka…cesta zpět buď po 2 nebo po 4 

Sobota : odjezd z Chlumce n/C přes zámek u Nechanic (nejkrásnější zámek romantické gotiky z r. 
1893-1857)s možností prohlídky nádvoří, nebo zámku. 
Je zde možnost zagastroval  Je to 22 km od Chárovny

Dále budeme pokračovat do Hořic:což je dalších 20 km od Nechanic
Tradiční Hořické trubičky se tu prý pečou od roku 1812, kdy recept na jejich přípravu vyzvěděla jistá 
paní Líčková od raněného ruského generála, který se po porážce vracel do vlasti a nechal se v těchto 
končinách ošetřovat. Něco pravdy by na tom být mohlo. Onen voják býval prý kuchařem samotného 
Napoleona a cukrovinky ne nepodobné „našim trubičkám“ byly ve Francii známy už roku 1630. Buď 
jak buď, do Hořic by vás neměla lákat jen tato specialita. Za pozornost jistě stojí i Gotthardův vršek, 
ozdobený původně románským kostelíkem, přestavěným v 18. století do stylu barokního. Úbočí 
kopce slouží jako přírodní galerie se zajímavými kamennými plastikami
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Cesta zpět do Chárovny bude dlouhá 34 km. Přes Králíky, Nový Bydžov a Chlumec n/C,
Večer po příjezdu se bude konat Gastoakce nevídaných rozměrů a společenské hry, dále možnost 
prohlídky města Chlumce.

Neděle : odjezd dle probuzení na kratší vyjížku po kraji do 50 km…budeme hlasovat pro návrh trasy.
Vlak nám jede v 18.15-19.30


