Únor v Orlických horách a
Podorlicku
Vážení čtenáři,
už máte svou kartu hosta? Díky ní můžete čerpat
až 50% slevy na večerní lyžování v Českých
Petrovicích nebo pamětní minci z Deštného, 30%
slevy na vstup do bazénu nebo sauny na hotelu
Studánka v Rychnově nad Kněžnou či 25% na lyžařskou školu v Rokytnici
v Orlických horách. Více na www.orlickakarta.cz
Únor je dalším ze zimních měsíců, kdy se u nás koná velké množství
zajímavých akcí, na kterých byste určitě neměli chybět:
Jeden nebo dva okruhy po zvlněných podhorských loukách a zalesněných
svazích čekají od 1. do 2. 2. 2014 na všechny účastníky 30. Orlického
maratonu klasicky a 12. Orlického půlmaratonu v Deštném v Orlických
horách. Můžete přijet závodit nebo fandit!
V Žamberku dne 24. 2. 2014 proběhne v pořadí již 3. masopustní původ
masek, který prochází ulicemi města. Zakončení průvodu bude na parkovišti u
muzea, kde bude pro návštěvníky připravena zabíjačka a další pochutiny.
Neměli byste si nechat ujít ani nejprestižnější východoevropský freeski závod na
největším skoku, který je v České republice možné vidět a to O’Neill Soldiers
ve dnech 27. – 1. 3. 2014 v Deštném v Orlických horách. Čeká vás
neuvěřitelná podívaná se zajímavým doprovodným programem!
Jelikož počasí během letošní zimy je plné překvapení, sledujte aktuální
informace na www.mojeorlickehory.cz a přidáváme také pár tipů na to, co dělat,
když není sníh:
 Zbrusu nově otevřené, interaktivní a netradiční Muzeum Orlických hor –
www.sypka-moh.cz
 Pevnost Hanička je otevřená i v zimním období www.hanicka.cz
 Perfektní wellness zařízení našich hotelů www.hotelpanorama.eu ,
www.hotelstudanka.cz, www.alfaresort.cz, www.suchak.cz
 Nově je po rekonstrukci také otevřeno Muzeum Betlémů v
Třebechovicích pod Orebem www.betlem.cz a otevřené je také Muzeum
řemesel v Letohradě www.muzeumremesel.cz
 Třetí víkend v lednu zabíjačkové hody na Kozím Chlívku
www.kozichlivek.cz nebo každou neděli na taneční kurz do Hostince U
Hubálků www.uhubalku.cz

 Farmářské trhy na zámku v Doudlebách nad Orlicí http://www.zamekdoudleby.cz/ nebo prohlídka Tvrze Orlice www.tvrzorlice.cz

Pro děti je od února v dobrušském kině v Nově zrekonstruovaném Kině 70
připravena NOVINKA. Každý víkend od 15 hodin se mohou těšit na promítání
dětských filmů a pohádek - http://www.mestodobruska.cz/kino/
Pěší túry: Rozhledna Anna (Anenský vrch; rozhledna + dva volně přístupné
objekty těžkého opevnění R-S 84 „Arnošt“ a R-S 85 „Anna“)
Kunštátská kaple – nejvýše položená kaple v Orlických horách
Zemská brána a Pašerácká lávka
Vycházka Po stopách mlsného medvěda v Jablonném nad Orlicí

