PROCHÁZKA NÝDKEM S VYHLÍDKOU
Z nýdeckého náměstí, které leží v centru obce, se vydáte po hlavní cestě směrem k Bystřici. Když
minete budovu Obecního úřadu a požární zbrojnici, odbočíte vpravo. Starou kamennou cestou
„cimrou“ vyjdete k evangelické kapli. Pokračujete v mírném stoupání podél hřbitova směrem na
Ostrý. U bývalého rekreačního střediska „učiliště“ se pokocháte výhledem na okolní kopce např.
Velkou Čantoryji, Cieslar, Polednou, Kozubovou, Ostrý, Prašivou a pomalu se vracíte po silnici až ke
škole, kde odbočíte vlevo na chodník. Ten Vás dovede opět na hlavní cestu k náměstí. Po pravé
straně si prohlédnete historickou památku Nýdku dřevěný kostelík sv. Mikuláše z r.1576. Hlavní
cestou se vrátíte kolem budovy Lesní správy zpět na náměstí. Celá trasa trvá cca 1,5 hod.

CHATA SOŠOV
Nýdek náměstí 400 m, Střelmá 460 m, Malý Sošov 764 m, Beskydské sedlo 680 m

Z nýdeckého náměstí se vydáte směrem na Střelmou po zelené turistické značce. Projdete kolem
pošty a pořád půjdete po hlavní cestě. Asi po 3 km dojdete na konečnou autobusovou zastávku.
Nyní pokračujete dál po cestě, která vede proti proudu řeky. Asi po 600 m dojdete k rozcestí,
vydáte se cestou vlevo proti proudu bystřiny, podél stavení. Po téměř 3 km se ocitnete u chaty
Sošov , ve které se můžete občerstvit a odpočinout si. Tato polská chata stojí pod vrcholem Velký
Sošov 885 m nad m., v jejím okolí se nachází několik tratí pro sjezdové lyžování.
Zpět můžete jít po červené lesní mezinárodní trase, která je dlouhá 2 km až přijdete na rozcestí v
Beskydském sedle, kde býval hraniční přechod do Polska. Odtud se vydáte po zelené značce
směrem do Nýdku. Trasa je dlouhá asi 13 km.

PŘES BESKYDSKÉ SEDLO NA VELKOU ČANTORYJI
Beskydské sedlo 680m, Velká Čantoryje 995m, Malá Čantoryje 946m

Z náměstí se vydáte 4 km po zelené turistické značce údolím Střelmé na Beskydské sedlo. Na rozcestí,
v místě dřívějšího hraničního přechodu, budete pokračovat po mezinárodním hřebeni kolem polské horské
chaty Swiatowid až na Velkou Čantoryji. Na vrcholu stojí 29 m vysoká ocelová rozhledna. Odtud se vydáte
po modré značce na Malou Čantoryji a zpět k nýdeckému náměstí. Trasa je dlouhá asi 10 km.
Nýdecké náměstí je vzdálené od Penzionu Ovečka cca 350m.
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