3. Z Kopřivnice - okruh Lašskou bránou Beskyd - 37 km
START - Kulturní dům Kopřivnice

➡Vyrazíme směrem k základní škole na ul. Obránců míru
➡potom po přechodu pro chodce míjíme zprava kruhový objezd
➡pokračujeme na ulici Kadláčkova a Česká po cyklostezce č. 502
➡na konci ulice Česká doprava a pak po žluté
➡po 200 m doleva mezi rodinné domy
➡později přes silnici, vpravo les
Křížek
➡za křížkem doprava a záhy doleva mezi rodinné domky
➡pak na silnici doprava kolem autobus. zastávky Závišice-Paseky
➡za autobus. zastávkou doleva, potom rovně kolem zeměděl. budov ke
kapličce
Kaplička
➡u kapličky opět doleva
➡na křižovatce ve tvaru V (poštovní schránky) doprava
➡cesta pak zatáčí doleva, po asi 300 metrech na křižovatce (poštovní schránky)
doprava (dopr. značka "Slepá ulice")
➡po dalších 200 metrech na křižovatce doleva směrem k říčce Sedlnici
➡pak po polní cestě k Boroveckým rybníkům, později asfaltová cyklostezka
Most
➡přes most nad silnicí č. 58 po ulici Kpt. Jaroše do Příbora
➡stále rovně, nahoru k náměstí po chodníku kolem gymnázia
nebo středem kolem mateřské školy
➡za obchodem COOP doprava směr náměstí Sigmunda Freuda
Náměstí Sigmunda Freuda
➡z náměstí u Komerční banky doprava, pak kolem lékárny Apatyka
➡za lékárnou doleva druhou ulicí Josefa Rašky, pak po lávce přes řeku Lubinu
➡za mostem rovně přes křižovatku po ul. Vrchlického, pak doprava na ul. Na
Benátkách

➡stále se držíte vlevo po cyklistické stezce č. 6001 až do Větřkovic
Větřkovice - kostel, rozcestí
➡po modré a cyklostezce č. 502 k silniční křižovatce
Křižovatka
➡na ní doleva směr vodojem na Naučnou stezku Leoš Janáček očima dětí
➡po ní až k Oborní bráně na Hukvaldech
Hukvaldy, Oborní brána
➡dále kolem Lišky Bystroušky, amfiteátru
➡u rozcestníku Hukvaldy-obora po žluté značce směr Měrkovice
Měrkovice-U Zvonařky, rozcestí
➡po zelené značce až do obce Mniší
➡u autobusové zastávky Mniší střed doleva a za mostem přes řeku Lubinu
➡doleva potom rovně mezi rodinnými domy a podél řeky až do Vlčovic
Vlčovice
➡ve Vlčovicích asi 300 m po hlavní silnici, poté u odpadkových kontejnerů
doprava
➡mezi rodinnými domy se pak dostanete na cyklostezku Holý vrch
➡po ní nahoru se po asi 2 km až na Janíkovo sedlo
Janíkovo sedlo, rozcestí
➡na rozcestí doleva po cyklostezce Červený kámen
➡po 3,5 km na hlavní cestu vedoucí z Lichnova do Štramberka
➡po silnici rovně přes nádraží ve Štramberku směr náměstí
Štramberk - CÍL - blahopřejeme!

