BZÍ * CHLÍSTOV * ŽELEZNÝ BROD
Tato trasa je velmi příjemná díky několika
krásným vyhlídkám. Během cesty uvidíte nejen
Železný Brod jako na dlani, ale i výhled na
Drábské světničky a do údolí řeky Jizery. Je to
ideální procházka pro relaxaci. Cesta vede
většinou po zpevněné komunikaci, takže je
vhodná i pro méně zdatné turisty a pro kočárky.
Do Bzí vás sveze autobus a pak už jen budete
kráčet z kopce dolů. Po celou cestu vás povede
modrá turistická trasa. Jakmile vyjdete ze Bzí,
všimněte si, že po pravé straně je památný strom,
25 m vysoký Jilm horský. Pokračujte z kopce dolů
až k potoku ve vesničce Veselí, kde se cesta obrací
vzhůru do kopce. Stoupat budete do vesničky
Chlístov. Cestou si vychutnejte krásná
vyhlídková místa na krásy Českého ráje.
V Chlístově minete 23 m vysokou chráněnou
památnou Lípu ČR. Obvod jejího kmene je 410
cm. Pokračujte dále po modré, která se pomalu
začne svažovat k městu. Zhruba po 200 m si
můžete udělat malou odbočku na vyhlídkové
místo s přístřeškem a odpočinkovou lavičkou.
Toto místo je vzdálené necelých 200 m od
vyznačené turistické trasy. Nabízí krásný výhled
od Suchých skal, přes Hamštejnský hřeben, až po
Kozákov a kostelíček Na Poušti. Je to místo k
odpočinku a pikniku jako stvořené. Když se
vrátíte zpět na modrou stezku, pokračujte vlevo
dolů. Budete klesat k Železnému Brodu přes část
Vrší, kde se vám otevře nádherný výhled na
město. Odtud jdete směrem dolů po modré až do
centra města.
Celá procházka není náročná a jistě si ji užijete.
Ti, kteří preferují náročnější turistiku, mohou jít
opačným směrem, popřípadě trasu zvládnout
nahoru i dolů. Tento výlet nabízí hlavně krásné
výhledy na město a blízké okolí.
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MÉNĚ ZNÁMÉ KOUTY
NA KIDNÉ VÝLETY
Připravili jsme pro vás soubor několika výletů.
Poznávejte železnobrodsko a jeho okolí očima místních
obyvatel. Naše trasy jsou vybírány tak, abyste
alespoň z většiny nepotkávali davy jiných turistů.
Užijte si krásy přírody a klid .
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