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Kokořínská "desítka"
"nultý ročník"

 1. května 2013
Pojďte se na prvního máje projít s dětmi krásnou Kokořínskou přírodou!

Čeká vás dobrodužná cesta, na které budete mít možnost plnit rozli čné úkoly.Čeká vás dobrodužná cesta, na které budete mít možnost plnit rozli čné úkoly.
Cestou se dozvíte spousty zajímavostí o Kokoříně a jeho nejbližším okolí.

Možná potkáte i Karla Hynka Máchu, který se tímto krajem tak rád toulal.

►START 10:00 - 11:00 hod
Kokořín 21 U KONĚ na návsi v obci Kokořín 
Dům je naproti zámku. Návrat tamtéž.
Auta možno parkovat na návsi.Auta možno parkovat na návsi.
Zde získáte podrobný plán trasy (ca. 10 km) i s mapou.

►Ochozka Cestou necestou mezi skalami dolů na "dolinu". 
►Hospoda U Grobiána

Je libo se osvěžit Podkováňským nebo jiným pivečkem?
V této výletní restauraci se natáčel film Rebelové.

►Ladčin pramen
Přírodní pramen s výbornou vodou z Kokořínských lesů.Přírodní pramen s výbornou vodou z Kokořínských lesů.

►Harasov aneb zašlá sláva českého prvorepublikového pohostinství…
a porevolučních představ… no uvidíte sami…
Cesta údolím mezi skalami s neobvyklými vytesanými obrazci.

►Oběd 13:00 - 14:00 hod Vysoká - Hostinec U zlatého kola
Kdo bude chtít, ten se zde může nadlábnout…
Místní hostinský Martin Šimeček pro vás uvaří nějaké ty dobroty.Místní hostinský Martin Šimeček pro vás uvaří nějaké ty dobroty.

►Kulturní dome ček
Nezapomeňte se pokochat uměleckými artefakty u "Máši" v galerii.
Obchůdek je plný krásných šperků vyrobených tiffany technikou 
a dalších drobností.

►Bosyně - Židovský hřbitov
Už jste viděli zarostlé náhrobní kameny v kmenech stromů? 
Tak tady budete mít tu možnost.Tak tady budete mít tu možnost.

►Janova Ves - zvonička
►CÍL - Koko řín U KONĚ

Nechte se překvapit, co si pro vás připravíme za odměny!
V každém případě si u nás můžete vychutnat odpolední kávičku, dorty, 
zmrzlinu a další dobroty.

TIP - Prohlídka hradu Koko řín - 16:00 - 18:00 hod ???TIP - Prohlídka hradu Koko řín - 16:00 - 18:00 hod ???
Prosím informujte nás o tom, kdo máte zájem o prohlídku hradu Kokořín. 
Prohlídku domluvíme přímo s majitelem hradu na podvečerní hodinu.  

Těšíme se na vás! S pozdravem Pavla a Martin Jarošovi - www.kokorin-ukone.cz

Prosím potvrďte účast na pochodu na tel. 724 318 672 nebo na jarosovapavla@volny.cz


