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Turistické zajímavosti v okolí

Zřícenina hradu Frymburk
Unikátem hradu Frymburk je jeho
hradní věž. Jedná se o nejširší
hradní věží v ČR. První písemná
zmínka o hradu pochází z roku 1354.

Po něm byl hrad v držení předních
rodů jako byli Páni z Lipé, Dubé,

Trčkové z Lípy a Colloredo-

Mansfeldové.

www.novy-hradek.cz
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Mariánské poutní místo Rokole
Půvabné poutní místo se zázračným
pramenem, křížovou cestou, kaplí,
kostelem a Loretou se nachází na
kraji lesa nedaleko Nového Hrádku
a patří do obce Bohdašín a farnosti
Slavoňov. Původ tohoto poutního
místa sahá jistě do dávné minulosti,
neboť jméno Rokole je prastarý tvar
slova "rokle".

Dělostřelecká tvrz Skutina
Tvrz Skutina byla projektována v
prostoru kóty Skutina u obce
Sedloňov. Z tvrze byly vybetonovány
pouze zmíněné dva pěchotní sruby
a zbytek tvrze včetně podzemí
zůstal v září 1938 v různém stavu
prací. Práce na tvrzi byly definitivně
zastaveny 30. září 1938.

Po cyklostezce do Polska
Severovýchodně od Nového Hrádku
v místní části Dlouhá byla v roce
2020 vybudována nová cyklostezka
spojující městys s polským sousedem
Lewin Kłodzki, kde je k vidění
historický kamenný viadukt. Stezka
je napojena na cyklotrasu č.22
vedoucí z Olešnice v Oh do
Adršpašských skal.

Peklo
Údolí Peklo je romantické údolí při
soutoku Metuje s Olešenkou mezi
Novým Městem nad Metují a
Náchodem. Cestou se můžete
zastavit na některé z čertovských
specialit ve stylové Bartoňově
útulně, kterou navrhl známý architekt
Dušan Jurkovič.

Nové Město nad Metují
Malebnému náměstí v centru města
se říká Český Betlém. Stojí tu zámek
s válcovou věží zvanou Máselnice a
renesanční domy s podloubími a
štíty, zdobené takzvanými
vlaštovčími ocásky. Náměstí možná
znáte ze seriálu F. L. Věk, kde si
Nové Město nad Metují zahrálo roli
nedaleké Dobrušky.

www.hrebenovka.cz
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