Route naar ons huis vanaf de afslag ADRSPACH
op (hoofd-)weg nummer 14 van Trutnov naar Upice

Foto 1

T-splitsing: hier links

Foto 2

Richting dame rijden

Foto 3

Hier rechtdoor en niet links

Foto 4

Volg de persoon naar rechts

We pakken de route op vanaf de hoofdweg nummer 14
0 km

Afslag Adrspach op weg 14 Trutnov-Upice
bij de afslag Adrspach

3,2 km

Direct nadat u over de rivier de Upa zijn gaat:
linksafslaan naar Velke Svatonovice

3,6 km

Onder het spoor door

5,3 km

U rijdt Velke Svatonovice/Markouskovice binnen

5,7 km

Scherpe bocht naar rechts mee draaien

7,7 km

Spoorwegovergang Velke Svatonovice

8,1 km

Keus maken: korte of lange route
Bij sneeuw: lange route te prefereren

A. Korte route

Linksaf slaan en direct rechtshouden
Klein straatje; het lijkt alsof je bij mensen in de achertuin komt.
Na enkele honderden meters gaat u onder het spoor door
U rijdt na een honderd meter tussen hekken door.
Doorrijden tot u via een steiler gedeelte bij een T-splitsing komt;
Dan naar rechts draaien;
Na 200 meter ziet u het huis links

B. Lange route Doorrijden
9,9 km

Linksaf naar Male Svatonovice
U komt over een hobbelige weg met kinderkopjes
De weg slingert naar links en dan weer naar rechts

10,9 km

T-splitsing: u rijdt tegen het spoor aan.

11,0 km

U gaat over het spoor

11,1 km

Bij bord links aanhouden; niet richting Odolov.

11,2 km

Niet naar rechts maar links aanhouden (op zelfde niveau blijven)

11,4 km

T-splitsing; Linksafslaan: weg loopt enigszins naar beneden.
(zie FOTO 1 en 2)
NB Dus niet rechtsafslaan naar het centrale plein.
NB. Ook niet helemaal links naar beneden.
U rijdt dus 500 meter rechtdoor (FOTO 3)

11,9 km

Naar rechts afbuigen vlak voordat u onder een kabel
onderdoor zou gaan hoog over de weg (FOTO 4: volg de persoon).
Op zelfde niveau blijven
U komt op een hobbelige weg: eerst langs een
zandafgraving; dan door het bos en dan een open gedeelte

12,4 km

U ziet ons huis (Foto 5)
Foto 5:
Foto vanuit ons huis
in de richting
waar u vandaan
komt.
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