S EUROREGIONEM PO ROZHLEDNÁCH
Rozhledna na Velké Deštné
Deštné v Orlických horách

Turistické zajímavosti v okolí
Kačenčina pohádková stezka
Stezku najdete v Deštném v
Orlických horách. Společně s
princeznou Kačenkou, vládkyní
zdejších hor, zde strávíte na okruhu
dlouhém cca 5 km den plný zážitků
a poznání. Na každém stanovišti
objevíte nejen pohádkový příběh a
příjemné posezení, ale zaujme i
soutěživé děti, neboť se zde ukrývá
také úkol pro splnění soutěže.

Filiální kostel sv. Matouše na
Jedlové
V Deštném v Orlických horách,
konkrétně v části Jedlová, se
nachází kostel sv. Matouše, který byl
zbudován karmelitány ve třicátých
letech osmnáctého století na místě
původního dřevěného kostelíku.
Uvnitř kostela je možné vidět
fotografie ze starých časů Jedlové i
okolních vesnic.

Muzeum zimních sportů, turistiky a
řemesel
Muzeum ve svých expozicích
přibližuje život a práci horalů. Část
expozic je věnována sklářství,
strojům na praní prádla a historické
výbavě pro provozování zimních
sportů (lyže, skiboby, sněžnice).

Kunštátská kaple
Kunštátská kaple se nachází v
hřebenové partii Orlických hor, jako
nejvýše položená kaple (1037 m. n.
m.). Sloužila jako místo k bohoslužbě
dřevařských dělníků, kteří většinou
byli z Tyrol a do Orlických hor byli
pozváni za prací.

Národní
přírodní
rezervace
Bukačka
Přírodní rezervace Bukačka je
nejvýznamnější
maloplošné
chráněné území Orlických hor. Pro
svůj velký význam přezdívána
"botanickou zahradou Orlických
hor", roste zde více než 294 druhů
rostlin.

Villa Nova Uhřínov
Archeoskanzen Villa Nova se snaží
přiblížit středověkou kolonizační
vesnici.
Osídlení,
které
se
soustřeďovalo převážně v úrodných
údolích řek se postupně začalo šířit i
do vyšších, již ne tak výhodných
poloh. Docházelo k masivnímu
odlesňování a v nově vyklučených
prostorech se zakládala města a
vesnice.

www.hrebenovka.cz

Více informací

www.destne.info
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