CYKLOTREK KYSLIKOVÁ CESTA A1+

Dĺžka trasy : 48 km
Stúpanie : cca 700m
Krajina : kopcovitá – les - lesná šotolinová cesta
Povrch : 1.-15.km–asfalt /cesta 2.tr. ML-Ňagov-Čabalovce-Výrava/
16.-27.km–asfaltovo – šotolinová lesná cesta/Výrava-Svetlice/
29.-48.km- asfaltová cesta /Svetlice-Výrava-ML/
Cyklotrek vhodný pre cestné, horské /MTB/ a krosové /trekingové/ bicykle.
Čas prechodu trasy voľným tempom cca 4 – 4 hod. 30 min.

Na trasu sa vyráža z Medzilaboriec cestou 2.triedy smerom na Sninu,
prechádza sa obcami Ňagov, Čabalovce, Výrava. Na križovatke vo Výrave
pri krčme vedie trasa vľavo na Oľšinkov. Za Výravou asi 1 km odbočuje
trasa vľavo z hlavnej cesty na lesnú asfaltovú (ešte pred mostom v
zákrute). Ďalších 12 km vedie krásnymi lesmi popod Slovensko-Poľskú
hranicu, tu bude aj najvyšší bod trasy 622m. Na 19-tok kilometri cestu
pretína modrá turistická značka, vedúca z Oľšinkova na Poľskú hranicu.
Bohužiaľ, je len málo miest /2-3/ z ktorých sú výhľady južným smerom,
keďže severná časť je tvorená hranicou rádovo o cca 100m vyššie ako
naša trasa. Treba si dávať pozor pri zjazde, keďže povrch cesty je viacmenej šotolinový. Pri klesaní z lesa do Svetlíc sa už nikde neodbočuje. Za
križovatkou lesných ciest, na pravej strane cesty bude vodopád miestneho
potoka, oplatí sa pri ňom zastaviť. Asi v tretine obce sa nachádza
rekreačné stredisko s ubytovaním a občerstvením. Tu je možné oddýchnuť
si v peknom prostredí so zaujímavými exponátmi v exteriéri. Ide o
hospodárske náradie a nástroje, ktoré sa v nedávnej minulosti používali
na našich dedinách. V interiéri ubytovne zasa je možné vidieť pozostatky z
1.svetovej vojne /nábojnice, pracky a pod./, keďže tu boli ťažké boje
Ruskej armády a Rakúsko-Uhorskej monarchie. Podľa miestnych ešte
stále je možné nájsť nábojnice aj miestnom potoku. S rekreačným
zariadením susedí aj novopostavený pravoslávny chrám. Za zmienku stojí
aj gréckokatolícky chrám na križovatke vľavo na kopci. Zo Svetlic sa
pokračuje najprv vpravo na Humenné a potom zasa vpravo na
Medzilaborce cez Výravu. Vo Výrave sa oplatí pozrieť si náučný chodník k
vojenským cintorínom z 1. svetovej vojny, jeho prvá informačná tabuľa je
pri obecnom úrade. Chodník pokračuje vľavo za obcou /smerom na
Medzilaborce/, poľnou cestou popri potôčiku k lesu, kde je ďalšia
informačná tabuľa o Veľkonočnej bitke v Karpatoch v roku 1915. Po
vystúpaní na hrebeň je možné vidieť dva pekne zrekonštruované cintoríny,
vzdialené od seba asi 500m, na treťom sa pracuje. Návšteva týchto
pamätných miest zaberie okolo 45 min. až hodinku, ale jej absolvovanie
stojí za to. Pre cyklistov na MTB to bude aj dobrá zábava, hlavne zjazd po
lesnej a poľnej ceste. (Náučný chodník nieje vyznačený na priloženej
mape.) Z Výravy sa pokračuje už po asfaltovej ceste až do Medzilaboriec.
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