TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 10. 4. 2016
Cyklobusy vyjíždějí na konci května a přicházejí s novinkou
Jako každý rok i letos se na konci května rozjedou dvě linky cyklobusů Kladského pomezí,
aby mohly vozit turisty a cyklisty do těch nejzajímavějších míst Kladského pomezí a navíc
bez auta. Červená linka bude o víkendech, ve svátcích a během letních prázdnin každý den,
odjíždět z Hradce Králové chvíli po sedmé hodině. Její trasa dále povede přes Náchod a
Adršpach až na Pomezní boudy. Odtud se zpět po stejné trase bude vracet vždy pět minut po
půl čtvrté. Modrá linka cyklobusů vozící návštěvníky přes Polsko do Broumova bude o
prázdninách ve všedních dnech jezdit pouze do Karłówa. Do Broumova se modrou linkou
cyklisté dostanou pouze v o víkendech a o svátcích.
A na jakou novinku se milovníci cykloturistiky mohou těšit? „Letošní novinkou cyklobusů je
prodloužení hlavní páteřní červené trasy z Hradce Králové, která nyní bude zajíždět i do
Janovic, Jívky a Radvanic“.: uvedl předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta města
Rtyně v Podkrkonoší pan Zdeněk Špringr. „Tak se zlepší dostupnost nejen Jestřebích hor, ale
také dalších turistických míst jako například Důl Bohumír": dodal.
Pro zájemce budou v informačních centrech připraveny letáky s jízdními řády a také praktické
mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s. Jízdní řády
cyklobusů a tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz. Regionem projíždějí i další
linky cyklobusů do Orlických hor. Více se o nich dozvíte na www.euro-glacensis.cz.

Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím
zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem,
která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti
Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu
s polským Kladskem.
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