
12. Stretnutie MotoRide-ákov – Motoride Tour 2013 – 
výjazd do Novej sedlice - drevené kostolíky
Vzdialenosť: 336 km Čas:  7 hod 16 min

Trasa:
Štart 9:00 hod, prípadne skôr

● Výjazd z Izri smer Kalša (nekvalitná rozbitá cesta) Môžete ísť 
aj smerom ako ste prišli na Slanec do Slanského Nového Mesta

● Zemplínska Teplica, smer Sečovce, tam výjazd na hlavnú smer 
Michalovce

● Michalovce za nadjazdom na svetelnej doľava
● Michalovce za Hypernovou na svetelnej doprava smer 

Zemplínska Šírava (ďalej stále po hlavnej) Prejazd okolo 
Zemplínskej Šíravy

● Za obcou Poruba pod Vihorlatom, odbočiť smer Jasenov, 
Baškovce a Choňkovce

● V Choňkovciach prípoj na hlavnú  doľava
● Pred obcou Podhoroď otočiť vpravo na Beňatinu (odbočka ešte 

pred značkou obce)
● Približne 400 metrov za Beňatinov odbočka z asfaltky 

k Beňatinskému travertínu (mala by tam byť šípka)
● Pri návrate od travertínu možnosť pokračovať vpravo do obce 

Inovce kde sa nachádza drevený kostolík
● Návrat späť pred obec Podhoroď na hlavnú otočiť vpravo smer 

Ubľa (off-roadu chtivý môžu z Inovca pokračovať lesom do 
Ruského Hrabovca)

● V Ubli doľava smer Stakčín, V Stakčíne doprava smer Nová 
Sedlica

● Cesta vedie do kopcov okolo priehrady Starina
● Cestou nepreletieť odbočku do Topole, nutné odbočiť vľavo 

cca. 400 metrov za obcou Príslop (drevený kostolík sa 
nachádza na cintoríne, veďla aj cintorín z 1. Sv vojny)

● Návrat na cestu do Novej Sedlice
● Cestou nepreletieť odbočku do Ruského Potoka, nutné 

odbočiť vľavo cca.500 metrov za obcov Kolbasov (drevený 
kostolík nájdete ak budete sledovať potôčik)

● Návrat na cestu do Novej Sedlice
● V Ulíči stále po hlavnej ceste
● V obci Uličské Krivé drevený kostolík hneď pri hlavnej ceste
● Nová Sedlica, najvýchodnejšia obec slovenska, otočka ďalej 

už len Ukrajina :-)
● Návrat do Stakčína tam smer Snina, Humenné
● Za Humenným tesne pred koncom štvorprúdovky doprava smer 

Vranov nad Toľov
● Za obcou Tovarné prejsť cez most ponad Ondavu za ním 

doľava smer VnT
● Vranov obísť „obchvatom“ okolo obchodného domu Tesco
● Za obchodným domov prejsť ponad rieku Topľa
● Potom na druhej väčšej križovatke vľavo smer Banské, 

Herľany
● Pokračovať stále po hlavnej ceste cez Slanské vrchy.
● V Herľanoch možnosť pozrieť si gejzír, inak stále po hlavnej 

ceste až do Bidoviec
● Za Bidovcami skrížiť hlavnú cestu (teda neodbáčať) smer 

Ďurkov, Ruskov, Bohdanovce
● V Bohdanovciach odbočka na hlavnú doľava smer Slanec, 

Trebišov
● Nad obcou Slanec odbočka do lesov, lesná cesta mieri k jazeru 

Izra
● 17:00 (L) Predpokladaný návrat


