
Jak se dostanete k nám na včelín? 

1) Autem do HAVLOVIC 

 

U restaurace AMERIKA v Havlovicích je nutno přejet řeku Úpu. Za mostem vpravo a po 70 

metrech vlevo. Stále rovně, pak po panelce, která se na kopečku stáčí vpravo. Dojet ke 

zpracovně kamene. Zde je parkoviště pro hrad VÍZMBURK. Zde zanechat auto a postupovat 

pěšky po štěrkové cestě. Na konci štěrkové cesty se stáčet vlevo kolem lesa až přijdete na 

kraj louky. Když vyjdete po lesní cestě na kopeček – na protější straně již spatříte náš včelín. 

Jelikož louka je soukromého vlastníka, musíte jít stále po okraji louky podél lesa až ke včelínu 

přijdete. 

 

 
 

  

 

Pěšky cca 700 m 

 

Anebo se k nám můžete dostat od Červeného Kostelce. 
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2) Autem do ČERVENÉHO KOSTELCE. Na odbočku k Vízmburku, 200 m před Motorestem U 9 

křížů. 

 

Z hlavní silnice, 200 m před motorestem U 9 křížů směrem od Červeného Kostelce na Rtyni 

v Podkrkonoší, odbočte vlevo na turistickou cestu k VÍZMBURKU. Zde u oplocenky vlevo 

zanechte svoje auto. Dále již pokračuje lesní cesta. Po ní se vydáte pěšky ke zřícenině hradu 

Vízmburk cca 2.000 m, pokračujete pak dále vlevo asi 400 m a vpravo pak lehce znatelnou 

lesní pěšinou přímo ke včelínu. 

 

 

 

  

Pěšky cca 2.400 m 

Pokud nás chcete navštívit, zavolejte nám na mobil 734 267 447 nebo 777 367 311, zda na 

včelíně jsme anebo si s námi dohodněte návštěvu. Rádi Vám včelky a hospodaření se včelami 

ukážeme. 

Odborné besedy děláme zdarma. 

A když bude čas, můžeme si na ohništi opéct pak nějaké buřty. 

 

Těšíme se na Vás !!! 

Vaši včelaři a přátelé 

Radmila a Josef VAVŘÍKOVI Z České Skalice 
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