1) Město na skále
Krátká dvoukilometrová procházka
s krásnými výhledy na historické centrum
Začínáme u informačního centra, od kterého se vydáme
k Městskému muzeu. Odtud scházíme ulicí Na Zadomí
až pod náměstí.

Zde po pravé straně zahlédneme sochy Alegorie Metuje (od
Olbrama Zoubka) a sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko od
nich se vydáme vpravo po schodech ke starému mlýnu. Nad
našimi hlavami se tyčí skalní podloží historického centra. Od
mlýna se vydáváme vpravo a na další křižovatce pokračujeme mírně vlevo do Zelené ulice. Míjíme malebné chaloupky a nad námi můžeme postupně spatřit dominanty historického centra – Městské muzeum a kostel Nejsvětější Trojice.
Na další křižovatce zahneme doleva, do ulice Pod Výrovem.
Zde mineme bývalou vilu rodiny Hönigových (dnes mateřská škola) a kousek od ní se vydáme vlevo přes most. Za
ním pokračujeme vpravo. Nad námi spatříme zříceninu hradu Výrov s Juránkovou vyhlídkou. Vydat se k ní můžeme do
stráně o cca 200 metrů dále (značeno červenou turistickou
značkou), ale cesta je strmá a vyžaduje pevnou obuv.
My proto raději přejdeme Sepský most, od něhož pokračujeme směrem vzhůru (souběh červené a žluté turistické
značky). Míjíme barokní kapli sv. Jana Nepomuckého a nejstarší tis okresu Náchod. Na rozcestí u roubené chaloupky
pokračujeme vlevo. Zde se nám naskytne vyhlídka na vinice. Jdeme dále vzhůru a ocitneme se zpět na náměstí.
Možnost občerstvení: restaurace, bistro, kavárny a cukrárna na Husově náměstí
Délka trasy: 1,9 km, nezapočítána volitelná cesta na Výrov
(+ 600 metrů)
Poznámka: Ideální jako nordic walking procházka spojená
s venčením psa. S výjimkou Výrova je trasa zpevněná. Není
náročná. Čekají nás pouze jedny schody a mírné stoupání.

2 ) Lesní oborou k dřevěnému kostelíku

přicházíme k první obůrce s divokými prasaty a voliérami
s ptactvem. Nacházíme se na naučné stezce s interaktivními
prvky. Jdeme dále po žluté značce k další oboře, tentokrát
s jelenem, laněmi a krocany. Nedaleko odsud mineme Lesníkovu studánku, odpočívadlo s možností opéct si špekáčky
a Mertovu díru. Lesní cesta nás dovede až do Slavoňova,
kde si prohlédneme kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí.
Pro cestu zpátky zvolíme buď autobus nebo modrou turistickou značku. Ta nás přes vesnici Blažkov a les dovede
až k bývalým lázním Rezek. Zde se léčil i zakladatel Sokola
dr. Miroslav Tyrš a spisovatel Jan Neruda. Hned vedle stojí kaple svaté Barbory. Pokračujeme dále po modré značce
z kopce. Cesta nás dovede do Rezecké ulice, kterou dojdeme až k mostu. Přejdeme po něm řeku a stále po modré
stoupáme až nahoru na náměstí.
Možnost občerstvení: restaurace, bistro, kavárny a cukrárna na Husově náměstí, Restaurace u Bětky ve Slavoňově

Desetikilometrová (pěší) nebo pětikilometrová
(pěší + autobus) trasa pro milovníky přírody
a církevních památek

Délka trasy: 9 km (okruh), 4,5 km (při využití autobusu pro
cestu tam nebo zpátky, spoj vám zjistíme v IC nebo na tel.
491 472 119)

Od informačního centra pokračujeme podél kostela až k výjezdu z náměstí. Zde po žluté turistické značce scházíme dolů
k mostu. Za ním se nachází turistický rozcestník. Vydáme se
silnicí po žluté značce. Mineme dopravní ceduli s názvem
města a odbočíme vpravo na vedlejší cestu. Po 500 metrech

Poznámka: Ideální jako nordic walking procházka nebo výlet s rodinou. Zpevněná cesta, mírné stoupání (cesta tam),
klesání (cesta zpátky). V IC je k dostání Quest Obůrka Klopotov s úkoly, které mohou děti plnit po cestě a následně
si v infocentru vyzvednout odměnu.

3 ) Na (elektro)kole za čerty
a k náchodskému zámku
Dobrá rada je nad zlato!
Stavte se pro ni u nás
v informačním centru nebo zavolejte na

tel. 491 472 119.
TURISTICKÉ INFORMACE POSKYTUJE
Městské informační centrum
Husovo nám. 1225
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 472 119
mobil: 731 627 741
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

Prodáváme: mapy a turistické průvodce,
pohledy, suvenýry, regionální produkty
Provozujeme: úschovnu kol, zavazadel,
půjčovnu holí pro nordic walking
Zajišťujeme: průvodcovskou činnost
Připravíme jedno i vícedenní program
na míru !
Městské informační centrum
Nové Město nad Metují

www.novemestonm.cz
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Třicetipětikilometrový cyklistický okruh
po regionálních zajímavostech
Z Husova náměstí vyrazíme směrem k věži Zázvorka. Pokračujeme podél hlavní silnice Komenského ulicí. Před klášterem
zahneme doprava a napojíme se na cyklotrasu č. 4034, která nás podél řeky provede přírodní rezervací Peklo. Dorazíme k rozcestníku u Bartoňovy útulny. Odtud jedeme stále
po cyklotrase č. 4034 podél Metuje. Cesta nás dovede do
Starého Města nad Metují k budově základní školy. Zde
se napojíme na cyklotrasu č. 22 a podél řeky Metuje po ní
budeme pokračovat přes město až k hraničnímu přechodu
v Bělovsi, kde se můžeme osvěžit v Malých lázních. Tady
podjedeme most a za ním na rozcestí odbočíme vpravo na
cyklotrasu 4095, která nás dovede zpět do města a dále až
k zámku. Od zámku trasa 4095 pokračuje lipovou alejí Kateřiny Zaháňské kolem obory s daňky a Vojenského hřbitova na začátek Kramolny. Na silniční křižovatce u kaštanu se
napojíme na žlutou turistickou značku pro pěší. Za dopravní
cedulí Vysokov odbočíme vlevo a napojíme se na cyklotrasu
č. 4056. Ta nás dovede až na rozcestí na okraji Václavic, kde
trasa 4056 končí. Z tohoto rozcestí ve Václavicích sjedeme
po cyklotrase č. 4055 do Provodova-Šonova. Na křižovatce se dáme doleva, po cyklotrase č. 4058 projedeme obcí
a dále po polních cestách a silnici z Lhoty u Nahořan až
k hlavní silnici č. 285. Napojíme se na ní odbočením vlevo
směrem do Nového Města nad Metují. Na první křižovatce
za cedulí Nové Město nad Metují odbočíme vpravo a ulicemi U letiště, Na kopci a Husitskou sjedeme podél zvonice
a hřbitova k mostu přes Metuji. Hned za ním odbočíme vle-

vo na cyklotrasu č. 4034. Podél řeky Metuje se po ní vracíme do centra města. Míjíme zimní stadion a Masarykovu lípu v parku. U obřadní síně se odpojíme z cyklotrasy a pokračujeme vzhůru na náměstí Republiky a podél věže Zázvorky zpět na Husovo náměstí.
Možnost občerstvení: Nové Město n. Met., Peklo, Náchod,
Provodov-Šonov
Poznámka:
Délka trasy: 35,1 km
Ideální výlet pro elektrokola

V NOVÉM MĚSTĚ
NAD METUJÍ

