ZAPŮJČENÍ KOLOBĚŽEK
PRO VEŘEJNOST

S PONECHÁNÍM NA MÍSTĚ K TOMU URČENÉM
Pro ty, kteří to nechtějí přehnat a zkusit si jízdu na koloběžce a poznat přednosti,
ale také její náročnost jen na krátkém úseku a užít si to „nejlepší“ a to sjezd.
Připravili jsme pro vás dvě trasy na kterých je vždy na konci 3km sjezd.
Máte v sobě sportovního ducha? Tak neváhejte a vypůjčete si u nás v Penzionu 21
koloběžky a svezte se po Českém Švýcarsku. Koloběžky jsou skvělý doplňkem
delších turistických výletů pro celou rodinu.
Náš vozový park čítá 10 SILNIČNÍCH koloběžek značky MEZEQ. 8 ks pro dospělé
(o nosnosti do 130kg!) a 2 ks koloběžek pro děti do cca 10let. Vypůjčení koloběžek je
velmi snadné - stačí předložit občanský průkaz a pro sepsání Smlouvy o nájmu
koloběžky, složit vratnou zálohu (URČENO JEN PRO NEUBYTOVANÉ) ve výši 500Kč
a zaplatit půjčovné. Zálohu dostanete zpět při vrácení koloběžky v původním stavu.
Zdarma poskytujeme příslušenství pro děti v podobě helmy. Doporučujeme chránit vaše kotníky pevnou obuví!!
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MÍSTO VRACENÍ

KOLOBĚŽKU VYZVEDNEME V MÍSTĚ ODEVZDÁNÍ ZA:

CENA:

1)Hřensko
2)Srbská Kamenice
3)Kamenická stráň

75 minut (od vypůjčení)
75 minut (od vypůjčení)
60 minut (od vypůjčení)

90Kč
90Kč
70Kč

Pokud zde koloběžka nebude, budeme účtovat celodenní výpujčné.
ZAPŮJČENÍ KOLOBĚŽEK PRO VEŘEJNOST S NÁVRATEM DO MÍSTA VÝPUJČKY
Doba vypůjčení

Cena

1hod
9 - 13hod (4hodiny)
14 - 18hod (4hodiny)
Celý den (9 – 20 hodina)

70Kč
180Kč
180Kč
250Kč

E-mail: info@penzion21.cz
Mobil: +420 721 641 737
Telefon: +420 412 520 759

Penzion 21, 405 02 Růžová 121

www.penzion21.cz

1. TRASA cca 6 km

- doporučujeme ji jen jako krátký výlet nebo jako začátek trasy do našich vyhlášených soutěsek či na
Pravčickou bránu. Tím zkombinujete jízdu na koloběžce, plavbu lodičkou no a samozřejmě turistiku
(nebudete muset platit za parkoviště v Hřensku za vašeho 4kolového motorového oře). Růžová (Penzion21) – směr Janov – na konci Růžové v letních měsících minete Indiánskou vesničku Rosehill ( 1,1 km můžete se zde porozhlédnout, odpadlíky přivázat k totemu a vyzkoušet hod tomahawkem či lukostřelbu)
– budete pokračovat po asfaltové silnice do Janova (1,4km - tento úsek je zvlněný, projedete krátká a
mírná stoupání a klesání), - projedete obcí Janov směrem na Hřensko (celou dobu po HLAVNÍ! Zde je to
spíše do kopce) – zhruba v polovině obce Janov se silnice zlomí a čeká Vás očekávané téměř 3km klesání
(v některých úsecích dosti prudké - to si pěkně užijete). Zde ponecháte koloběžku ve stojanu u penzionu/restaurace.

2. TRASA cca 6,8 km

– doporučujeme jako půldenní výlet, užít si projížďku, pak si projít malebnou obec Srbská Kamenice, dát
si obídek v některé ze spousty příjemných restaurací a poté se vydat k nám zpět do Růžové busem či po
turistické, třeba přes Dolský mlýn a Labskou stráň se spoustou podstávkových domů, nebo kolem
Růžaku (nejvyšší kopec Českého Švýcarska – 619 m). Růžová (Penzion21) – směr Srbská Kamenice (po
hlavní, směrem nahoru do mírného kopce od penzionu, dále pak po hlavní kolem kostela až ke křižovatce, zde pozor!!! Musíte rovně, to je z hlavní na vedlejší. A pak už jen po hlavní až do Srbské) – na konci
Růžové Vás čeká asi to nejtěžší na této trase, celkem prudké stoupání (ale tričko se občas musí propotit,
ne? ) o délce cca 500 m, pak cca 2 km spíše rovina a velmi mírná klesání a stoupání a potom už jen 3 km
klesání s prudčími úseky zejména v poslední části před Srbskou. Na konci klesání je křižovatka (6km) zde
odbočte doleva a jeďte po hlavní cca 800m až do jedete k restauraci Na starým krámě, tady ponecháte
koloběžku ve stojanu k tomu určeném a označeném. Můžete si zde dát něco dobrého k jídlu či jen
výborné pivko a pak pokračovat.

3. TRASA cca 3,5 km

- a ještě tu máme třetí trasu, kde není žádný dlouhý sjezd, ale je určena spíše pro zpestření a zkrácení
cesty k tolik vyhledávanému a krásnému Dolskému mlýnu, více než dvě třetiny trasy vedou po hezké
asfaltové silnici, která vede lesem, kam není povolen vjezd automobilů pro veřejnost. Růžová (Penzion21)
– směr Srbská Kamenice (po hlavní, směrem nahoru do mírného kopce od penzionu, dále pak po hlavní
kolem kostela) až ke křižovatce, zde pozor!!! Musíte rovně, to je z hlavní (rovně) na vedlejší, poté pokračovat cca 100 m a zde se dát DOLEVA mezi domy do „slepé“ ulice podle značky (500m od penzionu). Je zde
asi 400 m mírné stoupání. Až dorazíte na konec obce, tak uvidíte nezpevněnou parkovací plochu, kde se
musí ponechat automobily. Vy budete, ale pokračovat na Vašem přibližovadle mírně doleva po asfaltové
silnice, která vás zavede až do Kamenické stráně. Zde ponecháte koloběžku u domu ve stojanu k tomu
určenému. Projděte si obec a vydejte se po žluté směr Dolský mlýn.

KOLOBĚŽKY JSOU URČENY POUZE PRO SILNIČNÍ PROVOZ. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO
KOLOBĚŽKY BRÁT NA LESNÍ, POLNÍ CESTY A DALŠÍ NEZPEVNĚNÉ POVRCHY.

