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Z LYSOLAJ NA KOLE
Cyklotrasy po Praze-západ a středních Čechách
Lysolaje jsou součástí Prahy 6. Těží ze sousedství s vyhledávaným
Šáreckým údolím a dalšími vyhlášenými rekreačními areály nebo přírodními
rezervacemi.
Okolí Lysolaj nabízí řadu možností cyklistického vyžití – od kratších
projížděk po delší a náročnější trasy. Můžete vybírat z oficiálních cyklotras
nebo vyzkoušet speciální Lysolajskou cyklotrasu, která vás provede
Lysolajemi a přilehlou přírodní památkou Housle.
Trasa dlouhá 44 km začíná na nádraží Podbaba (1). Přes Podbabu
a Lysolajské údolí míří do obce Lysolaje, kde se můžete zastavit na návsi
u třech zajímavostí – Památníku obětem 1. a 2. světové války (2), Zázračné
studánky (3) a Kaple Panny Marie (4).
Cesta pokračuje z obce přes malebnou přírodní památkou Housle (5) na
jejímž konci se vyplatí udělat si krátkou pauzu a užít si vyhlídku do okolí (6).

Z naučné stezky Housle se trasa vrací na silniční cestu vedoucí do Horoměřic.
Právě zde bude do roku 2021–2022 vznikat nová část této obce – Zátiší
Lysolaje (Z).
S malou odbočkou z cesty můžete vidět Zámek Horoměřice (7). Cesta dále
vede do Únětic. Vyhlášený Únětický pivovar (8) je příjemnou variantou
k obědové pauze před pokračováním v cestě. Přes obce Úholičky a Velké
Přílepy se dostáváme k jednomu z vrcholů trasy – Zřícenině hradu
Okoř (9). Odtud dále po silniční cestě vede trasa přes Tuchoměřice ke
Kopaninskému mlýnu (10), další možnosti odpočinku či obědové pauzy.
U Kopaninského mlýna odbočíme na cestu vedoucí zdejší zelení do Přední
Kopaniny a dále po malé asfaltové odbočce do poslední etapy trasy
procházející údolím Divoké Šárky (11). Cesta se vrací do svého startu
– Nádraží Podbaby.

Landia Management, s.r.o.,
česká investiční a inženýrská společnost,
vás zve na cyklistický či pěší výlet po okolí
Lysolaj a představuje budoucí vilovou čtvrť
Zátiší Lysolaje.

Městská část Praha–Lysolaje se nachází v půvabném prostředí snadno
dostupném nejen městskou hromadnou dopravou či automobilem.
Na své si zde v podobě krásných výhledů a příjemných zastávek
přijdou i cyklisté, kteří Lysolaje zařadí do své trasy.
Právě okouzlující Lysolaje jsou místem našeho nadcházejícího projektu
– nové vilové čtvrti Zátiší Lysolaje.
Zátiší Lysolaje, budoucí vilová čtvrť v Praze–Lysolajích, kombinuje
to nejlepší z bydlení v blízkosti přírody s dostupností centra města.
Lysolaje jsou součástí atraktivní Prahy 6 a hned za nimi se otevírá příroda
Šáreckého údolí. Lokalita i jednotlivá řešení staveb jsou výsledkem práce,
ve které je kladen důraz na vaši individualitu, potřebu městského komfortu
i absolutního soukromí. Cílem projektu je nabídnout unikátní rodinné
a vilové bydlení v Praze.
Landia Management, s.r.o. je ryze česká investiční a inženýrská
společnost kladoucí důraz na péči o životní prostředí a přírody
v rámci všech realizovaných projektů.
Aktuální projekt Zátiší Lysolaje – nová vilová čtvrť snoubící v sobě
unikátnost, soukromí, blízkost přírody i dostupnost do centra města
– v tomto ohledu nebude výjimkou.
Příjemné chvíle s Lysolajskou cyklotrasou Vám přeje společnost
Landia Management, s.r.o. – investor projektu Zátiší Lysolaje.
www.zatisilysolaje.cz
ZatisiLysolaje
zatisi.lysolaje
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