
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866,                                                                                                                           

Vás srdečně zve v rámci projektu „II. Ekologické a environmentální 

vzdělávání“ na vzdělávací exkurzi, která proběhne  

na třídící lince firmy Marius Pedersen v  Heřmánkovicích                                                                             
(malé středisko obsluhující broumovský region),  

se zastávkou v Broumově a prohlídkou Broumovského kláštera, 

oběd bude zajištěn v Motorestu v Bukovicích, po- té dle počasí procházka                 

k turistické chatě Hvězda na úpatí Broumovských stěn -  autobus dojede                  

až na parkoviště cca 200 m od chaty 

Datum a čas konání: sobota  5 . 10. 2013   

odjezdy dvou  autobusů na dvou trasách 

- autobus č. 1 . odjezd v 8,00  z autobusové zastávky  Máslojedy , dále přes, 

Benátky, Vrchovnice, Žíželeves,  Hořiněves,  Sendražice, Neděliště, Světí ….  

10,00 – 10,30 – přednáška na třídící lince v Heřmánkovicích 

11,00 – 12,30 – prohlídka Broumovského kláštera 

13,00 - 13,45 – oběd v Motorestu v Bukovicích  /každý si hradí individuálně, zajištěn 

výběr ze tří jídel/ 

13,45 – 15,30 – dle počasí – procházka k turistické chatě Hvězda, kaple Panny Marie 

Sněžné, skalní vyhlídky – autobus dojede cca 200 m od chaty 

15,30 – odjezd zpět, návrat cca v 17,00 hod 

  - autobus č. 2. odjezd v 8,15 z autobusové zastávky Bříza, dále přes, Rosnice, 

Všestary,  Rozběřice, Střezetice, Chlum, Čistěves ….. 

10,30 – 11,00 – přednáška na třídící lince v Heřmánkovicích 

11,30 – 13,15 – prohlídka Broumovského kláštera 

13,45 – 14,45 – oběd v Motorestu v Bukovicích  /každý si hradí individuálně, zajištěn 

výběr ze tří jídel/ 

 



14,45 – 16,15 – dle počasí – procházka k turistické chatě Hvězda, kaple Panny Marie 

Sněžné, skalní vyhlídky – autobus dojede cca 200 m od chaty 

16,15 odjezd zpět, návrat cca v 17,45 hod 

Doprava zajištěnými autobusy je pro všechny zdarma.  Zájemci – nahlaste svoji účast 

na obecních úřadech jednotlivých obcí a zároveň uhraďte hotovost, ze které                               

bude  uhrazen vstup do kláštera a poplatek za přednášku. 

 dospělí bez rozlišení věku 120,- Kč  

děti do 6 ti let 70,- Kč  

 děti 6 – 15 let 80,- Kč 

 studenti 15 – 26 let  90,- Kč 

Tato exkurze je určena všem občanům Mikroregionu OPZ 1866 

Zájemci o tuto akci, závazně se nahlaste nejpozději do 3. 10. 2013, 

(kapacita autobusu je 49 míst) 

Případné další informace získáte na tel. 723 035 424 

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje           

                                                                                                                                

 


