Vybrali jsme kemp Dolina (www.autokemp-vrbno.cz), který byl nejblíže našemu záměru navštívit
hlavně Karlovu Studánku a Rejvíz. Kemp kromě super polohy k různým výjezdům má výborné služby,
všude čisto, uklizeno, tráva pokosená, wi-fi zdarma a cena pozitivní. Za 2 noci - 510,-Kč.
Cestu na Rejvíz jsme zvolili po cyklotrase 553. Trasa vede údolím Černé Opavy po naučné stezce
„Údolím lapků z Drakova“. Vede převážně po lesní cestě cca 18 km (kemp-Rejvíz) a má 10 zastavení.
Jedno z nich je Lorenzova huť. Jde o dřevouhelnou pec na výrobu železa, předchůdkyni dnešních
vysokých pecí. Je to zajímavá technická památka, u které když nebude její stav stabilizován, hrozí
zřícení.
Za zmínku taky stojí Lurdská jeskyně na Revízu, která byla zbudovaná r. 1909, ale po odsunu
německých obyvatel po 2. světové válce došlo k zániku poutního místa. Tato Lurdská jeskyně znovu
obnovena a vysvěcena v r. 2006.
Horská osada Rejvíz se 75 stálými obyvateli je kouzelná lokalita Jeseníků s naučnou stezkou „Rejvíz
Mechové jezírko“.
Cestou zpět jsme měli v úmyslu sbírat houby, kterých byly plné lesy, ale nechali jsme je jiným a raději
jsme využili pěkného počasí ještě k návštěvě Karlovy Studánky.
Karlova Studánka je malebná obec ležící v panenské přírodě jesenických hor. Dnes poskytuje hlavně
kvalitní lázeňskou péči.
K večeru začalo pršet a pršelo celou noc. Protože jsme parkovali už tak na rozmoklém povrchu, ráno
jsme se trošku zahrábli, ale i tady ochota personálu je na pochvalu. Traktor tu byl zakrátko a my mohli
pokračovat v našich plánech ještě navštívit Hornický skanzen ve Zlatých Horách s naučnou stezkou
„Údolí ztracených štol“.
Ve skanzenu Zlatorudné mlýny se pořádá mistrovství světa v rýžování zlata a každoroční soutěž
v rýžování zlata o zlatou pánev starosty města.
I když nám půlku víkendu propršelo, nic nám to na zážitcích nezkazilo. Určitě se do tohoto kempu
budeme rádi vracet.
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