VÝLET DO ÚDOLÍ ROŽNOVSKÉ BEČVY
Časová náročnost: jízda autobusem + na kole 3,5-4 hod + zastávky
Terén: málo náročný, většinou s kopce
Celková délka cyklotrasy: 31 km
Délka úseků s vyloučením motorizované dopravy: 19 km
Pro výlet do údolí Rožnovské Bečvy můžete
využít jako výhodný výchozí bod Valašské
Meziříčí.

vydat po proudu řeky přes Prostřední a Dolní
Bečvu do Rožnova, který je přibližně v polovině
cesty.

Z autobusového nádraží odjíždějí od května
do září každou sobotu, neděli a svátek Valašské
cyklobusy (tel. 571 757 503) v 7:50 (11:45)
směr Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva.
Připravte se na hodinu a půl v autobuse.
Na druhou stranu ale zase může jet celá rodina
nebo parta a nemusíte řešit problém, jak se
vrátit zpátky. Po cyklostezce je to z Horní Bečvy
do Valašského Meziříčí 31 kilometrů.

V Rožnově pod Radhoštěm se můžete občerstvit –
přímo u cyklostezky najdete dva podniky
certifikované v rámci systému Cyklisté vítáni –
Restauraci U Gibona poblíž lanového centra,
a Hotel Eroplán. Jen kousek od cyklostezky se
nachází také Valašské muzeum v přírodě, známý
rožnovský skanzen (tel. 571 757 111). Ale pozor,
pokud nepřijedete během prázdnin, najdete
v pondělí jeho bránu zavřenou. Jinak se můžete
těšit nejen na prohlídku Dřevěného městečka,
Mlýnské doliny a Valašské dědiny, ale také na
některou z kulturních akcí, které tady po celý rok
probíhají. Podrobnosti se dozvíte v infocentru
(tel. 571 652 444).

Z cyklobusu vystoupíte na zastávce Horní Bečva,
obecní úřad, v 9,20 (13:20). Odtud se můžete

Z Rožnova pak pokračujete dál kolem řeky přes
Zubří a Zašovou do Valašského Meziříčí.
Přijedete přímo k zdejšímu akvaparku
(tel. 571 610 740) a areálu tenisového klubu
DEZA (tel. 571 612 533), kde si můžete
odpočinout, zasportovat a občerstvit se.
Pokud budete chtít poznat některou ze zdejších

pamětihodností, na vaši návštěvu se těší
Moravská gobelínová manufaktura
(tel. 571 612 641), zámek (tel. 571 684 111),
muzeum (tel. 571 611 764) a hvězdárna
(tel. 571 611 928). Nebo můžete vyrazit za
kulturou, třeba na festival cimbálu, multižánrový
hudební festival Valašský Špalíček, (na který jezdí
i takové veličiny jako Glen Hansard, který
tu poznal zdejší rodačku a spoludržitelku Oscara
za filmovou hudbu Markétu Irglovou),
nebo na festival hudby a dobrého jídla
s příznačným názvem Gulášfest. Veškeré
podrobnosti vám ochotně sdělí ve zdejším
infocentru (tel. 571 615 200).
Co se týče času který na tento výlet
potřebujete, bude záležet na tempu,
které zvolíte a počet a délku zastávek po trase.
Při pohodové jízdě – většinou pojedete s kopce
– vám cesta z Horní Bečvy do Valašského
Meziříčí zabere cca 2 hodiny, v autobuse
strávíte 1,5 hodiny a zbytek už je na vás.
Výlet do údolí Rožnovské Bečvy můžete hravě
zvládnout za dopoledne, nebo si z něj udělat
celodenní program.

