Cyklovýlet
Za rododendrony a azalkami do Lešné
Cyklovýlet po cyklostezce BEČVA z Rožnova p. Radh. na zámek v Lešné za rododendrony a azalkami.
Pořadatel: TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek – Camping club
Datum:

25. dubna 2020
S ohledem na počasí mohou azalky rozkvést i později. Pak změníme termín. Změnu včas zveřejním.

Trasa výletu: Rožnov pod Radhoštěm – 6016 Zubří (rozcestí Staré Zubří) – 6016 Zašová – 6219, 6260 Valašské Meziříčí – DEZA –
6217 Mštěnovice (možná navštívíme Pernické) – neznačenou Lešná, zámek.
24 km
Lešná - 501 Lhotka n.B. – 501 Valašské Meziříčí – po cyklo. BEČVA 6260 do Rožnova pod Radhoštěm.
22 km
Trasa cyklovýletu je nenáročná. Převýšení mírné.

Délka trasy celkem 46 km

Doprava:

Na kole. Odjezd od nádraží ČSAD v 9.oo hod., rozcestí Staré Zubří 9.15 hod.

Přihlášky:

Do 23. dubna 2020. Stačí telefonicky, nebo e-mailem.

Kontakt:

Jan Kubáček, 5. května 1343, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Telefon privat: 571 652 586, mobil: 736 204 656,
773 676 739, E-mail: jan.kubacek@valachnet.cz

Informace: Zámek a park v Lešné.
Historie zámku v Lešné se datuje od roku 1355. Současná podoba je z přelomu 18. a 19. století. Zámek byl v roce
2011 znovu otevřen pro veřejnost po celkové rekonstrukci.
Na zámku jsou dvě stálé expozice. V první části je možno zhlédnout historické pokoje, které jsou vybaveny původním
mobiliářem z přelomu 19. a 20. století. Druhá část je věnována využití dřeva v historických interiérech - výroba
intarzie a různých druhů zdobení dřeva a dále je expozice věnována historickým parkům.
K zámku patří anglický přírodní krajinářský park, který byl pro veřejnost otevřen v roce 2000 po celkové rekonstrukci.
Na ploše 7,5 ha je mimo širokého počtu dřevin také osazen i různými druhy rododendronů a azalek, které zkrášlují
park zejména v jarních měsících.
Podívejte se na video jak to tam vypadá a co můžete vidět: VIDEO

