Vhodná místa pro pikniky a turistické trasy v okolí Velkých Karlovic - Léskové
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Místa vhodná pro pikniky v okolí Velkých Karlovic a u hotelù Lanterna a Horal
Pikniková místa na høebeni Vsetínských vrchù

Tøetík
Chata na Tøetíku má posezení pøed chatou na louce s
výhledem na Lysou horu nebo pøímo u chaty na lavièkách.
Nedaleko lze posedìt i u chaty Celnica.

Na kopec Soláò (pøezdívaný té Valaský Olymp) mùete
vyrazit po svých (trasa na Soláò má asi 15 km) nebo si cestu
usnadnit, pokud vyuijete autobus ze zastávky Velké
Karlovice, Leskové, hotel Razula, který odjídí ve vední dny
v 9:45 a v 10:29 o víkendech. Cesta autobusem trvá necelou
pùlhodinku. Celá høebenovka ze Solánì k rozhlednì Sùkenická mìøí asi 15 km. V okolí najdete i skrýe geocachingu.

Za rozhlednou Sùkenická
Z Tøetíku pokraèujte po luté znaèce nebo pøímo nahoru po
sjezdovce k chatì Sùkenická, kde si mùete pùjèit klíè od
rozhledny Sùkenická. Pøímo pøed rozhlednou jsou stolky s
lavièkami, kde si mùete piknik udìlat nebo pokraèujte jetì
kousek smìrem k Bumbálce, po levé stranì je hezká louka s
výhledem na Lysou horu.
Rozhledna Ztracenec
Jedno z nejhezèích míst na høebeni Javorníkù s krásnými
rozhledy je napøíklad pøímo na nové rozhlednì na Ztracenci.
Pod sebou vidíte 3 køíe (pomník 3 padlým vojákùm pøi
osvobození) a altánek s posezením.
Na høebeni Javorníkù najdete i dalí místa s hezkými výhledy,
napøíklad u køíe na Velkém Javorníku nejvhodnìjí pro výlet
na høeben Javorníkù je pøístup po asfaltové cestì z Kasáren.

Osloveèek
Pìkné panoramatické výhledy nabízí i kopeèky mezi
Oslovým a Osloveèkem, pøístupné z Jezerného èi Miloòové,
své místeèko pro piknik na zdejích loukách jistì najdete.

Buk na Baøince
Po prohlídce pralesa pokraèujte stoupáním po otolinové
cestì smìrem na Baøinku. Na rozcestí v sedle odboète
vpravo a po nìkolika stech metrech pøijdete na pìkné místo
s tajemnou atmosférou, kde se tyèí témìø 400 let starý buk.
V okolí je k vidìní i nìkolik starých ovocných stromù.

Pálenice
Za rozcestníkem Pálenice je hned nìkolik vhodných míst pro
piknik. Mùete si vybrat místo vlevo od chodníku s výhledem
na oba høebeny (Beskydy s Radhotìm i Javorníky). Lavièky s
borùvkami a výhledem na Javorníky. Dalí vhodné místo je u
obèasného bufetu s mapou a lavièkami s výhledem na
Javorníky.

Zvonièka na Soláni
Po asfaltové cestì se vydejte od Zvonice na Soláni (turistické
a informaèní centrum, výstavy umìlcù) na høeben, vpravo u
cesty si mùete prohlédnout panoramatický obraz. Vhodné
místo pro piknik se nachází vlevo od cesty s výhledem na
Radho.

Prales Razula
Pìkná asi 5 kilometrová procházka od hotelu Lanterna je po
asfaltové cyklostezce k jedlobukovému pralesu Razula,
døevìný altánek na kraji pralesa je vhodný i na mení piknik.
Laïùv pramen
Na pøíjemnou procházku napøíklad s koèárkem se mùete
vydat po asfaltové cyklostezce kolem hotelu Galik k Laïovu
prameni. Vimnìte si vtipného nápisu nad pramenem.

Mùete se k nìmu dostat po luté tur. znaèce z høebene od
rozcestí Pod Kotlovou nebo po asfaltové cestì z Jezerného.

Beneky
Pøíjemná louka s panoramatem Javorníkù nebo altánek
s lavièkami a mapou.

Pod Ateliérem
Po èervené tur. znaèce pokraèujeme k rozcestníku u køíku a
2 koatých jasanù, zde je i informace o ateliéru. Po 300
metrech se vydáme po kraji lesa vpravo smìrem k ateliéru U
Hofmanù (o víkendech od 10 - 18 hodin mùete navtívit
zajímavý ate-liér - zazvoòte). Na okraji lesa je pod bøízkami
hezká lavièka i s panoramatickou fotografií a výhledem na
høeben Javorníkù.

Pod Polanou
Zde je také nìkolik vhodných míst pro piknik, jedno z nich je
u døevìné zvonièky, dalí u statných bukù s výhledem na
høeben Vsetínských vrchù. Dostat se sem mùete po luté
tur. znaèce z høebene Vsetínských vrchù nebo z Miloòova.
Od hotelu Lanterna mùete jít také kolem hotelu Galik a
údolím potoka Velká Hanzlová, kde odboète vlevo pøes
kamenný most a kolem chalup v Jestøábí dorazíte k pìkným
loukám pod Polanou.

Nad sjezdovkou Soláò
Stále po èervené høebenové tur. znaèce pøijdeme k domku
nad sjezdovkou. Vhodné místo je s výhledem na Radho.

U Javorníèku
Obdobnì i na loukách u Javorníèku s pìknou zvonièkou si
vyberete tu pro vás nejhezèí louku s výhledem do kraje a u
smìrem na Javorníky èi Vsetínské vrchy.
Pod Koncovou
Cestou na panský Pøíschlop je hezké místo u lesa pod
vrcholkem Koncová, kde se mùete kochat výhledem na
Malé Karlovice a Tisòavy.

Nad sjezdovkou Razula
Od buku pokraèujte alejí vzrostlých stromù stále po høebeni
a na vrchol Buøanov, kde se vám otevøe krásný výhled na
hotely Lanterna a Galik, místo pro piknik si zde jistì
vyberete, a ji na louce èi na lavièce.
Pikniková místa u hotelù Lanterna a Horal
Pokud si chcete v klidu posedìt v pøírodì pouze s
piknikovým koíkem a nemáte chu se trmácet po kraji,
vyuijte místa nedaleko hotelù. Vhodná místa jsou
znázornìna ipkami.

Jezero
Romantické jezero v Jezerném je opøedeno povìstmi.

Pod Vysokou
Na sedlo Pod Vysokou s altánkem pokraèujte høebenovkou
po èervené, u rozcestí je vhodné místo s altánkem, máte zde
monost vyhnout se stoupání na Vysokou (altán, posezení,
ohnitì - omezené výhledy díky vzrùstajícím stromùm)
a obejít kopec po cyklotrase.

