Popis trati cyklo 30 a cyklo 50
Úvodní část trati je pro cyklo 30 a cyklo 50 stejná.
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Po startu z koupaliště se vydáme směr centrum. U kina odbočíme vpravo a jedeme stále rovně po p ěší zóně,
kolem pošty až k restauraci Rybárna,kde odbočíme vlevo. Na křižovatce u stáčírny kojenecké vody odbočíme do
leva a p řes Vernéřovice dojedeme do Meziměstí kde na první k řižovatce je umístěna v autobusové zastávce
kontrola K1. Pokračujeme přes meziměstské náměstí směr Starostín, kde překročíme státní hranice. Přes Golinsk
dojedeme do Mierszowa. Po najetí na dlážděnou silnici odbočíme na první křižovatce vlevo přes řeku Scinawka,
která pramení v Polsku a ve Starostíně vtéká na české území , odkud nese své české jméno Stěnava. Za mostem
hned odbočíme vpravo a dojedeme na náměstí. Nejstarší zmíňka k Miroszowu se vztahuje k roku 1285. Městská
práva obdržela již v roce 1326. Za druhé světové války zde byla pobočka koncentračního tábora Gross-Rosen.
Nachází se zde kostel sv. Michaela Archanděla z roku 1601. Z náměstí vyjedeme levým horním výjezdem. Vlevo
míjíme nové sportovní centrum, na křižovatce točíme vpravo, a na další vlevo. Po vystoupání dojedeme na státní
hranici, kde nás čeká kontrola K2. Pokračujeme po nové asfaltové silnici přes Zdoňov. Zde je možno vidět domy
broumovského typu, barokní faru, kamenný pranýř a k říž smíření. Na první k řižovatce odbočíme vpravo, směr
Adršpach, kde před vlakovým nádražím na začátku cyklostezky je kontrola K3, občerstvovačka a dělení trati.
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Cyklo 30 km: Vracíme se po cyklostezce, projdeme celý nově vybudovaný úsek nové cyklostezky až hotelu Skalní
mlýn, který byl postaven kolem roku 1860 a v nedávné době citlivě zrekonstruován. Zde se napojíme na státní
silnici a projedeme kolem kempu Bučnice a Střmenského podhradí do Teplic na koupaliště, kde je cíl.
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Cyklo 50km: Od nádraží se vrátíme na silnici a odbočíme vlevo kolem parkoviště a projedeme Dolní a Horní
Adršpach. Mezi historické památky obce patří zdejší renesanční dvoupatrový zámek s pětihrannou věží, který byl
do dnešní podoby postaven v roce 1580. Další památkou, která je v Dolním Adršpachu pod Zámeckým vrchem je
bývalý Umlaufův statek - hrázděný d ům s vysokým štítem a pavlačí z p řelomu 17. a 18. století. V Horním
Adršpachu se nachází jednolodní klasicistní kostel sv. Kříže z roku 1831. Zřícenina středověkého hradu Adršpach
stojí na Starozámeckém vrchu a je z ní krásný výhled na podstatnou část Adršpašského skalního m ěsta. Na
křižovatce za Adršpachem, na Krčmově, točíme vlevo, p řes Janovice, Jívku sjedeme do Vápenky, kde odbočíme
vlevo na Solovice. Po zdolání kopce, hned na kraji lesa, zahneme vlevo na Jiráskovi skály. Zde v restauraci v
barokním zámečku Skály-Bischofstein, je z řízena kontrola K4. Dále m ůžeme v Jiráskových skalách navštívit
zříceninu gotického hradu, odkud je pěkný výhled do okolí. Držíme se stále asfaltové silnice, která nás dovede do
Dolních Teplic. Na křižovatce u pily odbočíme vlevo a dojedeme do cíle na koupališti.

