
TREKING  CHRUDIM  
ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 

ve spolupráci s městem Chrudim 
 

pořádá 
 

v sobotu  29. března 2008 
 

II. ročník 
 

ZAHÁJENÍ  
JARNÍ TURISTICKÉ SEZONY  

 
Prezence: od 8,30 hod. v Chrudimi - Resslovo nám., Infocentrum 

 
Program: -   9,00 koncert country kapely Bíbři 
  -   9,30 vystoupení mažoretek Sokola Chrudim 
  -   9,45 slavnostní zahájení, uvítací proslovy 
  - 10,00 volný program: 

o prohlídka muzea loutek, vstupné 20,- Kč, otevřeno od 10,00 do 15,00 h.  
o volná prohlídka kostela Nanebevzetí P.Marie s možností vyhlídky z věže, dobrovolný 

příspěvek na údržbu kostela, otevřeno od 9,00 do 12,00 h. 
o prohlídka regionálního muzea se sálem, vstupné 20,- Kč, otevřeno 10,00 do 13,00 h. 
o prohlídka expozice městského opevnění v baště Prachárna, vstup zdarma, otevřeno od 

10,00 do 13,00 h. 
o pochod po městské trase IVV Město Chrudim =     11 km  

 (lze rozdělit na 2 okruhy po 5 km, plánek trasy u prezence) 
o pěší trasy do městských lesů na Podhůře a na zámek Slatiňany:                                         

10 km – Chrudim, žst - po žluté - Podhůra –  po modré – Kočičí Hrádek – po zelené – 
Slatiňany, prohlídka zámku vstupné 80,-/40,- Kč, otevřeno 13,00-16,00 h – po žluté – 
Slatiňany, žst 
15 km – Chrudim, kostel sv.Kateřiny – po modré – Slatiňany, prohlídka zámku vstupné 
80,-/40,- Kč, otevřeno 13,00-16,00 h – po zelené -  Kočičí Hrádek – Monako, restaurace 
– Perný rybník – po žluté – Podhůra - Chrudim 

o cyklotrasa: 4111-Chrudim, Topol, 4177-Kočí (kostel sv.Bartoloměje-prohlídka na 
objednávku, tel. 728143357), Kunčí, 4113-Slatiňany (prohlídka zámku vstupné 80,-/40,- 
Kč, otevřeno 13,00-16,00 h), 4112-Monako, 4177-Kochánovice, Rabštejnská Lhota, 
4111-Chrudim=         30 km 

o okruhy pro autobusové zájezdy: Chrudim, prohlídka městských památek;  
� Kočí, kostel sv. Bartoloměje (prohlídka na objednávku, tel. 728143357); Slatiňany, 
prohlídka zámku vstupné 80,-/40,- Kč, otevřeno 13,00-16,00 h; po zelené -  Kočičí 
Hrádek – Monako, restaurace – Perný rybník – po žluté – Podhůra = 7 km 
� Slatiňany, prohlídka zámku vstupné 80,-/40,- Kč, otevřeno 13,00-16,00 h; po zelené -  
Kočičí Hrádek – Monako, restaurace – Perný rybník – po žluté – Podhůra = 7 km; Kočí, 
kostel sv. Bartoloměje (prohlídka na objednávku, tel. 728143357) 
� Podhůra – po žluté – Perný rybník – po zelené – Monako, restaurace – Kočičí hrádek 
– Slatiňany = 7 km, prohlídka zámku vstupné 80,-/40,- Kč, otevřeno 13,00-16,00 h; 
Kočí, kostel sv. Bartoloměje (prohlídka na objednávku, tel. 728143357) 

Parkování pro auta a autobusy na Tyršově náměstí před sportovní halou Sokola Chrudim. Příjezd 
z kruhového objezdu u Kauflandu (výpadovka na Vysoké Mýto) ulicí Novoměstskou. 

________________________________________________________________ 
    MĚSTO CHRUDIM PODPORUJE SPORT A TURISTIKU 

 

 


