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Po startu z koupaliště se vydáme směr centrum, u kina odbočíme vpravo na značenou cyklotrasu č.
22, která nás dovede do Dědova, kde značení dočasně končí. Pokračejeme dále po silnici do České
Metuje. Na křižovatce jedem rovně směr Stárkov. Vystoupáme na Solovice, kde odbočíme vpravo na
zelenou cyklotrasu. Zde na nás čeká kontrola K0. Po zapsání správné odpovědi do průvodce
pokračujeme stále vzhůru až na Jiráskovi skály. Na Jiráskových skálách, je možnost navštívit barokní
zámeček Skály- bischofstein a zříceninu gotického hradu, odkud je pěkný výhled do okolí.
Pokračujeme po silnici asi 0,5 km na horizont, kde opouštíme zelenou cyklotrasu a točíme vlevo po na
cyklotrasu červenou, které nás dovede ke kontrole K1 s občerstvením, které pro vás připravili Tepličtí
hasiči. Posilněni z občerstvovací stanice pokračujeme stále po červené cyklotrase pod Zvětralý vrch.
Při pohledu vpřed je za dobré viditelnosti vidět panoramata Krkonoš a při pohledu vlevo až 70 metrů
vysoké skalní stěny a věže (Chrámové a Martinské stěny), které jsou součástí Teplických skal. My však
po červené cyklotrase pokračujeme stále dál a objíždíme celé Adršpašské skalní město. Pozor! Od
Starozámeckého vrchu pojedeme rychlým sjezdem, který končí nechráněným železničním přejezdem.
Po asi 200 metrech dojedeme k hospodě U Tošováka (po levé ruce), kde odbočujeme vpravo a po
státní silnici a značené žluté cyklo trasa č.22. Pozor! Po cca 1,0 km dojedeme k parkovišti pro
návštěvníky Adršpašských skal (po levé straně směru jízdy). Musíme na něj odbočit a hned za
parkovištěm u turistického odpočívadla se nachází kontrola K3. Po zapsání správné odpovědi se
vydáme zpět na státní silnici a po žluté cyklotrase č. 22 jedeme po nové cyklostezce údolní nivou
řeky Metuje až k penzionu Skalní mlýn. Držíme se stále žluté cyklotrasy č. 22, po které dojedeme až
do Teplic nad Metují, kde na koupališti je cí.


