Broumov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.585658N, 16.331815E

Nadmořská výška: 395 m n. m.

První pís. zmínka: 1256 (762 let)

Počet obyvatel: 7 542

PSČ: 550 01

Adresa URL: www.broumov-mesto.cz

Doprava Broumov
Vlakem: Trať č. 026: Choceň - Týniště nad Orlicí - Nové Město n. Met. - Náchod - Hronov - Police nad
Metují - Teplice nad Metují - Meziměstí - BroumovTrať č. 047: Trutnov - Radvanice - Adršpach - Teplice nad
Metují, dále přípoj na trať č. 026Autobusem:přímé autobusové linky do Broumova:- z Prahy - z Brna z Pardubic- z Hradce Králové
Aktuální informace, vlakové a autobusové jízdní řády na www.idos.cz.
Autem (uváděny jsou nejkratší trasy):Z Prahy (170 km)Praha - Poděbrady - Hradec Králové - Náchod - Hronov
- Police nad Metují - Broumov Z Brna (180 km)Brno - Letovice - Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Vamberk Rychnov nad Kněžnou - Dobruška - Náchod - Hronov - Police nad Metují - BroumovZ Ostravy - nejkratší trasa
vede přes Polsko (210 km)Ostrava - Bohumín - Chalupki (PL) - Raciborz - Klisino - Prudnik - Nysa - Otmuchov Zloty Stok - Klodzko - Tlumaczow - Otovice, hr. přechod - BroumovZ Wroclawi (PL) (110 km)Wroclaw - Mokrzeszow Walbrzych - Unislaw Slaski - Mieroszow - Golinsk - Starostín, hr. přechod - Meziměstí - Broumov
Informační centrum BroumovskaMírové náměstí 56550 01 BroumovTel.: +420 491 524168e-mial:
info@broumov.netwww.broumov.netv sobotu a neděli (pouze v měsících květen - září) slouží jako
informační centrum Muzeum Broumovska, Klášter č.1Tel.: +420 491 522 185sobota a neděle: 8,00 - 12,00 a
13,00 - 17,00 hod
V regionu je zavedena integrovaná regionální doprava IREDO, která se vyznačuje zejména:- významným
zvýšením počtu spojů v okrajových oblastech - zajištěním návazností v přestupních bodechmožností cestovat na jednu jízdenku se všemi dopravci po celém integrovaném území- moderním
tarifním systémem, který stanovuje stejnou cenu za jízdu s přestupem a bez přestupu, dále nabízí slevy
časových jízdenek - jednotným a přehledným informačním systémemPlatné jízdní řády,
stručné informace o cenách, možnostech cestování, znění smluvních a přepravních podmínek a
informace o tarifu IREDO na www.oredo.cz
CyklobusyProvoz o víkendech a svátcích od 16. 5. do 20. 9. 2009 a nově o prázdninách v pracovních dnech od
1. 7. do 31. 8. 2009S vaším jízdním kolem nebo dáte-li přednost pěší turistice, s batohem a pohorkami
vás cyklobusy dopraví do překrásných míst regionu Kladské pomezí. Každý víkend, také o svátcích
a od 1. 7. do 31. 8. i v pracovních dnech (červená linka), vás cyklobus doveze do srdce Adršpašsko-teplických
skal, Jestřebích hor, Stolových hor k našim polským sousedům nebo na Pomezní boudy v Krkonoších a
vrchol Šerlich na hřebenu Orlických hor. Vystoupit či nastoupit lze kdekoli na trase. Možností k výletům se
nabízí nepřeberné množství. Cyklobusu můžete využít i k návratu zpět domů. Více informací
získáte na www.kladskepomezi.cz.Ještě jste se nerozhodli? Vyzkoušejte cyklobusy do Orlických hor nebo
Krkonošské cyklobusy. Více informací najdete na www.orlickehory.eu a www.krkonose.eu
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