Žeberská lípa (CZ)

Linde in Žeberk (CZ)

Linden in Žeberk (CZ)

č. 2 na mapě
autem 20 km + pěšky 3 km, směr obec Vysoká
Pec
nejstarší strom okresu Chomutov, stáří přes 700
let
v polovině žluté turistické stezky z obce Vysoká
Pec k zámku Jezeří
parkování zdarma na počátku turistické cesty
www.vrclesna.cz
GPS: 50°32’26.55”N, 13°28’49.75”E

Nr. 2 auf der Landkarte
20 km mit dem Auto + zu Fuß 3 km, in Richtung
Vysoká Pec
Ältester Baum im Kreis Chomutov, wahrscheinlich
über 700 Jahre alt
Befindet sich auf halbem Wege zwischen Vysoká
Pec und dem Schloss Jezeří auf dem gelben
Wanderweg
Kostenlose Parkmöglichkeiten am Beginn des
Wanderweges
www.vrclesna.cz
GPS: 50°32‘26.55“N, 13°28‘49.75“E

Nr. 2 on the map
by car 20 km + on food 3 km, direction Vysoká
Pec
the oldest tree of district Chomutov, more than
700 years old
in the middle of yellow trail blazing from the
village Vysoká Pec to the castle Jezeří
free parking place on the beginning of touristic
trail
www.vrclesna.cz
GPS: 50°32‘26.55“N, 13°28‘49.75“E

Novodomské rašeliniště (CZ)
č. 3 na mapě
autem 16 km, cca 30 min
směr Kalek
typické rašeliniště Krušných hor
červená turistická značka z Hory sv. Šebestiána
– cesta k rašeliništi cca 1,5 km
modrá turistická značka od Nového rybníka
u Načetína - cesta k rašeliništi cca 0,7 km
parkování zdarma na počátku cesty
www.vrclesna.cz
GPS: 50°32´53.39“N, 13°16´16.32“E

Geyerská pinka (DE)
č. 4 na mapě
autem 44 km, cca 1:20 h
směr Annaberg - Buchholz
propadlina o průměru 200 m - důsledek důlní
činnosti
naučná stezka vedoucí skrz kráter pinky a po
jejím obvodu
vstup na stezku na vlastní nebezpečí
parkoviště přímo u pinky
www.stadt-geyer.de
GPS: 50° 37’ 16.25”N, 12° 55’ 41.05”E

Torfmoor Novodomské rašeliniště (CZ)

Peat bog Novodomské rašeliniště (CZ)

Nr. 3 auf der Landkarte
mit dem Auto 16 km, ca. 30 Min.
das typische Torfmoor des Erzgebirges
das rote Wanderzeichen aus der Stadt Hora sv.
Šebestiána – Weg zum Torfmoor ca. 1,5 km
das blaue Wanderzeichen vom Teich Nový rybník bei
der Gemeinde Načetín - Weg zum Torfmoor ca. 0,7 km
kostenlose Parkplätze am Anfang des
Wanderwegs
www.vrclesna.cz
GPS: 50°32´53.39“N, 13°16´16.32“E

Nr. 3 on the map
by car 16 km, ca. 30 minutes
the typical peat bog of Ore mountains
the red trail blazing from the town Hora sv.
Šebestiána – the way to the peat bog is ca. 1,5 km
the blue trail blazing from the pond Nový rybník
by the village Načetína – the way to the peat bog
is ca. 0,7 km
free parking place on the beginning of touristic
trail
www.vrclesna.cz
GPS: 50°32´53.39“N, 13°16´16.32“E

Binge in Geyer (DE)

Geyersche binge (DE)

Nr. 4 auf der Landkarte
44 km mit dem Auto, ca. 1 Stunde 20 Min.
Richtung Annaberg - Buchholz
Die Einsturzstelle des alten Bergbauschachtes ist
ca. 200 m breit.
Der Lehrpfad führt durch den Krater und um ihn
herum
Das Benutzen des Pfades ist auf eigene Gefahr
Parkmöglichkeiten an der Binge
www.stadt-geyer.de
GPS: 50° 37‘ 16.25“N, 12° 55‘ 41.05“E

Nr. 4 on the map
by car 44 km, ca. 1:20 hr.
direct Annaberg - Buchholz
the collapsed ore mine caused by a fire-setting,
200 m wide
the natural trail through the crater of the
Geyersche binge
entry at your own risk
free parking nearby
www.stadt-geyer.de
GPS: 50° 37‘ 16.25“N, 12° 55‘ 41.05“E

AUSSFLUGSTIPPS

TIPS FOR TRIPS

TIPY NA VÁŠ VÝLET

PŘÍRODA
NATUR
NATURE
Tipy na další výlety Vám rádi doporučí naši pracovníci:
Andere Ausflugziele für Sie haben unsere Angestellten:
More tips for trips have our staff for you:

IC Lesenská pláň

(na mapě č. 1)

Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách
tel.: 476 000 334
www.vrclesna.cz
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