Popis trasy 12 km
Ze startu v restauraci Slovenský dvor se vydáme vpravo proti proudu říčky Klenice, kolem tenisových
kurtů. U altánku (hudebního pavilonu) se napojíme na modrou turistickou značku. Po ní dojdeme na
rozcestí Štěpánka (vpravo se nachází rozestavěná budova krytého bazénu). Půjdeme stále rovně, a to
po žluté t.z. Podejdeme dálniční most a žlutá t.z. nás dovede podél Klenice do Řepova. V Řepově
žlutou opustíme, za kapličkou na stopce zahneme po silnici vpravo směr cihelna, na další křižovatce
vlevo slepou ulicí rovně k fotbalovému hřišti. U hřiště za žlutou závorou se držíme vlevo korytem
cesty. V lese pak uvidíme bílé fáborky, které nás dovedou na cestu s modrou t.z. Zde odbočíme
vpravo a dostaneme se k silnici. Ze silnice již uvidíme studánku Boží voda. Od studánky se stále
držíme modré t.z. Jdeme po ní okolo krásného mohutného buku. Dojdeme na křižovatku lesních cest.
Modrá zde uhýbá vpravo, my se však vydáme rovně neznačenou cestou. Tato lesní cesta nás přivede
na širokou zpevněnou cestu, po které zahneme doprava. Cesta se u oploceného bývalého vojenského
prostoru mění na panelovou a kolem vysílače přijdeme ke Švédským šancím. Odtud se vydáme po
červené t.z. směr čedičový Karlův Vrch (krátce půjdeme i naučnou stezkou). Přijdeme na rozcestí Pod
Chlumem s modrou t.z. Tyto dvě barvy nás společně dovedou k dálnici. Překonáme dálnici a jsme
v Mladé Boleslavi. Modrá s červenou nás dovede zpět do lesoparku Štěpánka, kde už to známe a
dorazíme do cíle.

Popis trasy 20 km
Ze startu v restauraci Slovenský dvor se vydáme vpravo proti proudu říčky Klenice, kolem tenisových
kurtů. U altánku (hudebního pavilonu) se napojíme na modrou turistickou značku. Po ní dojdeme na
rozcestí Štěpánka (vpravo se nachází rozestavěná budova krytého bazénu). Půjdeme stále rovně, a to
po žluté t.z. Podejdeme dálniční most a žlutá t.z. nás dovede podél Klenice do Řepova. V Řepově
cesta vede rovně přes silnici do Kolomut, kde také rovně přes silnici kolem autobusové zastávky
(ukazatel sportoviště) směr Dolánky. Stále po žluté. Dorazíme k rozcestí Dolánky – hájovna. Odtud
půjdeme doprava po modré t.z. Po této značce přijdeme k restauraci Sparing na Holých Vrších. Stále
se držíme modré značky vedoucí lesem, až přijdeme k silnici. Ze silnice již uvidíme studánku Boží
voda. Od studánky se stále držíme modré t.z. Jdeme po ní okolo krásného mohutného buku.
Dojdeme na křižovatku lesních cest. Modrá zde uhýbá vpravo, my se však vydáme rovně neznačenou
cestou. Tato lesní cesta nás přivede na širokou zpevněnou cestu, po které zahneme doprava. Cesta se
u oploceného bývalého vojenského prostoru mění na panelovou a kolem vysílače přijdeme ke
Švédským šancím. Odtud se vydáme po červené t.z. směr čedičový Karlův Vrch (krátce půjdeme i
naučnou stezkou). Přijdeme na rozcestí Pod Chlumem s modrou t.z. Tyto dvě barvy nás společně
dovedou k dálnici. Překonáme dálnici a jsme v Mladé Boleslavi. Modrá s červenou nás dovede zpět
do lesoparku Štěpánka, kde už to známe a dorazíme do cíle.

