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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Stezka Svídnice
Tweet

adresa:

Dymokury, Svídnice
Fotografie

50°16'6.37"N 15°11'33.69"E
197m - 202m nad mořem

GPS:

K dispozici bohužel nemáme žádnou fotografii,
máte ji možnost doplnit.

Zobrazit průběh trasy

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Hotel Zimní lázně

Vzhůru na loupežníka!

Poděbrady
cena od 1050 Kč
15 km

další nabídka ubytování

Naučná stezka

Mapa

23 km

Vybojuj zpět svoji svobodu a splň
Načeratův úkol! Tvé poslání je prosté,
najít a zneškodnit...

Historie počasí

Naučná stezka seznamuje s historií a zajímavostmi obce, místním rodákem – významným českým pedagogem prof. Josefem Kubálkem, s
železniční tratí.

Popis:

Trasy

Stezka Svídnice (naučná stezka, 1.2 km)
informace o nadmořské výšce: začátek 197 m (minimální), konec 201 m, maximální 202 m

Kategorie:

Doporučte známému

QR kód

naučná stezka

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Nymburk

Vaše jméno:*

bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost,
solárium

Váš e-mail:*
14 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Nymburk

Zajímavosti v okolí

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Sport relax hotel Na kopečku

Text zprávy:

2 km

I'm not a robot

úschovna kol, fitness centrum / posilovna pro
veřejnost, stolní tenis venkovní, stolní tenis
vnitřní, sauna pro veřejnost, masáže pro
veřejnost, sportovní hala / tělocvična, sportovní
hřiště venkovní, bowling, petanque / boccia
hřiště, vířivka vnitřní pro veřejnost, infrasauna pro
veřejnost
Křinec
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Pustý rybník u Dymokur - naučná
stezka

Odeslat

Dymokury
3 km

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Přidat komentář...

Počasí - Praha
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