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Od startu vyjděte po červené turistické značce směr vlakové nádraží. Odtud po zelené značce. Ta vás dovede do místa, kde voda teče do kopce,
odtud pokračujte po žluté značce, která vede ke srubům v Údolí ztracených štol. Od srubů vyrazte po modré značce, která vás provede přes
Ondřejovice, Javornou až na Prameny Javorné (9km). Zde odbočte na žlutou značku a následujte ji až na Čertovy kameny. Odtud vás čeká
prudké, ale krátké stoupání na Zlatý Chlum – 1. kontrola (15,5 km) Ze Zlatého Chlumu se vydejte po červené značce na Rejvíz, kde vás v Kiosku
Rejvíz čeká kontrola č. 2(20,5km). Odtud dále pokračujte po žluté značce, přes Bublavý pramen, Kazatelny až k „samoobslužné” 3. kontrole u
Opavské chaty, kde budete již za polovinou. (26 km). Trasa dále pokračuje po nově vyznačené zelené turistické značce přes Kobrštejn, rozcestí
nad Horním Údolím, sedlo Prameny Opavice až na 4. kontrolu (38 km) Vorwitz (kontrola se uzavírá v 15.00). Přejděte hlavní silnici a dejte se po
cestě, která z ní odbočuje k penzionu. Úzká asfaltová silnice vás vyvede na protější svah. Jděte po ní stále dokud nenarazíte na žlutou turistickou
značku, která cestu křižuje. Po žluté značce se vydejte doleva přes Větrnou a na 5. kontrolu (44,5 km) Petrovy Boudy (kontrola se uzavírá 16.30).
Z kontroly Petrovy Budy se vydejte po zelené turistické značce na rozhlednu na Biskupské kupě – závěrečná 6. cílová kontrola s občerstvením
46,5 km. Zde obdržíte pamětní list s výsledným časem. K dovršení celých padesáti kilometrů je potřeba z Bišovky sejít po zelené značce zpět do
Zlatých Hor (50 km).
Přejeme příjemné putování.

