7. Z Kopřivnice přes Hukvaldy – 29 km
START -Kulturní dům Kopřivnice
➡směr Základní škola Obránců míru a dále po cyklostezce 502B směr žel. zastávka Kopřivnice
➡dále přes koleje Kopřivnice - zastávka
Lubina - host. - rozcestí
➡kolem čerpací stanice přes hlavní silnici
➡po modré směr Větřkovická přehrada a Hukvaldy
Větřkovice
➡před Hasičskou zbrojnicí doprava po cyklostezce
➡po 950m před dopravní značkou konec obce Kopřivnice-Lubina doleva
➡po dalších 500m míjíme přehradu
➡v lesním porostu doprava a potom po luční pěšině směr Horní Sklenov
vlevo Větřkovická Hůrka
Horní Sklenov
➡za autobusovou zastávkou doprava k hlavní silnici
➡potom doleva a po hlavní silnici na Hukvaldy
POZOR: choďte vlevo, auta zde jezdí rychle!
Hukvaldy - Oborní brána - rozcestí - občerstvení, pitná voda
➡rovně po žluté směr Liška Bystrouška
➡potom stále po žluté - vyjdeme zadní bránou obory
Hukvaldy obora - rozcestník
➡po žluté na konec obory
Měrkovice - U Zvonařky - rozcestí
➡po žluté, za kapličkou doprava
Tichá - obec - POZOR hlavní silnice!
➡1. možnost: doleva, po 50m přechod přes říčku Tichávku a pak doprava
➡2. možnost - pozor provoz: doprava po hlavní silnici 900m k rozcestí
Tichá - rozcestí
➡přejdeme po můstku přes říčku Tichávku a dále po žluté
Frenštát p. R. - koupaliště - rozcestí
➡doprava po červené
➡na ulici Horečky doprava po červené směr Lichnov (nikoliv nahoru směr Vlčina)
Lichnov - Na Březinách - bus
➡doleva po hl. silnici
➡po 200m doprava mimo hl. silnici po červené
➡dále stále rovně na kopec na vyhlídkové místo
➡potom stále po červené dolů do vesnice Lichnov

➡u hlavní silnice doprava
Lichnov - hostinec - rozcestí
➡přejdeme silnici a po můstku potok a za kostelem po červené doprava
➡po 2 km sejdeme na hlavní silnici vedoucí k železniční stanici Štramberk
Štramberk - žst. - rozcestí
➡přejdeme po lávce přes železnici
a po červené přes křižovatku kolem restaurace Palárna směr rovně k náměstí

Štramberk náměstí - CÍL – blahopřejeme!

