Naučná
stezka
Vydejte se s námi po trase dlouhé zhruba 11 km,
k te r á Vá s p rove d e Vš e r u b s ký m p r ů s my ke m
s překrásným výhledem na vrcholky české i německé
Šumavy a Českého lesa. Také vás dovede na
nejzajímavější místa, která můžete v této lokalitě
navštívit. Genius loci kostela svaté Anny na Tanaberku
a kostela svatého Václava u Brůdku mají své
nepomíjivé kouzlo. Proto nemohou být rozhodně
při turistických toulkách tyto pamětihodnosti
opomenuty.
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Naučná stezka Brána do Všerubského průsmyku vypráví nejen o historii Všerubska, ale obsahuje
také dva interaktivní panely, které naučí děti předškolního věku a 1. stupně školního věku
zábavnou formou hry poznat a pojmenovat nejznámější české dřeviny a živočichy.
Stezka vede od kostela sv. Michaela Archanděla (panel č. 1) směrem na Nýrsko, dále po cyklostezce po hrázi všerubského rybníka směrem k Hájku (č. 2 a 3) a poté po červené turistické značce
ke kostelu sv. Anny na Tanaberk (č. 4). Z vrchu Tanaberk bude trasa pokračovat stále po červené
turistické značce k obci Brůdek (č. 5), ke kostelu sv. Václava (č. 6) a od „Václavíčka“ se turisté vypraví
do obce Studánky (č. 7). Poté po turisticky neoznačené polní cestě (panely č. 8 a 9) zpět do Všerub
k budově Úřadu městyse Všeruby (panel č. 10).

Během procházky si můžete také zasoutěžit
s Všerubským medvědem a ověřit si, zda jste byli
při čtení pozorní.
Správnými odpověďmi získáte čtyřmístný číselný
kód, který vám v cíli otevře truhlu s pokladem. Otázky
jsou očíslované a na výběr jsou vždy 4 různé odpovědi.
Jen jedna odpověď je správná a číslo správné
odpovědi = jedno číslo kódu.
Přejeme hodně štěstí! Nezapomeň však, že truhla
s pokladem tu čeká i na ostatní malé turisty, a proto si
vezmi pouze odměnu, která je určená pro tebe.
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Informace
o naučné stezce a další
všerubské zajímavosti
vám jsou k dispozici
také on-line.

www.vseruby.info

