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Na Kysuciach chystajú výstavbu cyklotrasy, ktorá by mala viesť až do Poľska. &quot;V
najbližšom čase začneme s výstavbou cyklotrasy, ktorá povedie z Krásna nad Kysucou po
brehu rieky Kysuca a Bystrica, kopírovať bude pôvodnú trať úzkorozchodnej železničky s
odbočkou k prvému slovenskému orloju do Starej Bystrice. Pokračovať má do skanzenu ľudovej
dediny vo Vychylovke a odtiaľ do Poľskej republiky - do obcí Rajcza a Milowka. Táto cyklotrasa
bude zaujímavá prostredím, cez ktoré bude viesť, i dĺžkou takmer 35 km. 

  Už teraz je o cyklotrasu veľký záujem, preto v meste chceme vybudovať viacero parkovísk, na
ktorých si návštevníci zaparkujú vozidlá a vyberú sa na trať na bicykli alebo in-line
korčuliach,&quot; uviedol dnes pre agentúru SITA primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef
Grapa.

 Viaceré kysucké obce chcú podľa Grapu spoločne zabezpečiť propagáciu i ponuku jednotlivých
turisticky zaujímavých atrakcií s tým, aby turista na Kysuciach strávil niekoľko dní a dostal
zaujímavý program i služby na slušnej úrovni. V poslednom čase sa v regióne zvyšuje
návštevnosť, najmä turistov z Poľskej a Českej republiky. 

Krásno nad Kysucou si musí nájsť podľa Grapu miesto na turistickej mape. Pripomenul, že pred
dvoma rokmi sa v meste otvorila prírodovedecká expozícia, kde návštevníci nájdu flóru a faunu
Kysúc, ale aj výstavu o živote na Kysuciach. Vystavené sú tu pôvodné kroje a nástroje pre
jednotlivé remeslá. Návštevníci sa často fotia pri mamutovi, ktorý je vystavený v životnej
veľkosti a je lákadlom nielen pre deti, ale aj pre dospelých. &quot;Za krátky čas návštevnosť
prírodopisného múzea prevýšila návštevnosť iných historicky zaujímavých objektov na
Kysuciach,&quot; uviedol primátor. 

Na Most lásky, ktorý v meste postavili, si našli cestu nielen návštevníci zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. Zatiaľ najvzdialenejšia návšteva, ktorá si pripla zámok na most, je pár zo Švédska.
Podľa Grapu región ponúka zaujímavé turistické výlety do viacerých osád či návštevu
sakrálnych stavieb. Veď len kaplniek na území mesta je 19.
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