Často se nás ptáte
1) Je parkování na náměstí v Krásné Lípě zdarma?
Ano, parkovací místa na náměstí jsou k dispozici zcela zdarma.
2) Kde jsou nejbližší možnosti koupání (přírodní koupání/venkovní bazény)?
Možností koupání je v okolí několik. Kryté bazény jsou nejblíže v Rumburku, ve
Varnsdorfu a také v Großschönau kde je i tobogán a sauny. V Bad Schandau jsou
velmi známé lázně Toscana Terme. Venkovní koupání je pak dostupné v
Rumburku, Großschönau, Seifhennersdorfu, Oberkunnersdorfu a Neusalze.
3) Kde můžeme směnit peníze?
V potravinách na náměstí v Krásné Lípě si můžete směnit menší obnos nebo ve
směnárnách v Rumburku a Varnsdorfu. V Krásné Lípě jsou i dva bankomaty.
4) Co je u vás ve městě zajímavého?
Prohlédnout si můžete krásnolipské náměstí, městský lesopark, kostel sv. Máří
Magdaleny nebo Pivovar Falkenštejn a Čokoládovnu Mana. Můžete také navštívit
naší interaktivní expozici o Českém Švýcarsku v Domě Českého Švýcarska
5) Kde jsou ve městě a v okolí nejbližší nákupní možnosti?
Na náměstí v Krásné Lípě je malá samoobsluha, další možnosti jsou:
V Rumburku: Lidl, Penny, Tesco, Travel
Ve Varnsdorfu: Lidl, Penny, Kaufland, Billa, Albert
Na německé straně v Ebersbach-Neugersdorf: Aldi, Kaufland, Netto, Penny,
Edeka, Lidl
V Rožanyéch: Travel shop
6) Chtěli bychom doporučit výlety, když máme malé děti
Rysí stezka (Mezní louka okruh 2-3km)
Dolský mlýn (z Jetřichovic po cyklostezce cca 4km)
Pánská skála ( silnice mezi Kamenickým Šenovem a Novým Borem - Prácheň)
Soutěsky Hřensko (Hřensko)
Hrad Tolštejn ( Jiřetín pod Jedlovou)
7) Chtěli bychom doporučit výlety/cíle, kam můžeme dojet autem

Hrad Tolštejn (Jiřetín pod Jedlovou)
Křižová hora (Jiřetín pod Jedlovou)
Pánská skála (Prácheň)
Rozhledna Belveder
Děčínský Sněžník
8) Chtěli bychom doporučit cyklovýlety
Kyjovské údolí – 2 okruhy (kratší cca 20km, delší cca 30km Kyjov – Brtníky – Vlčí
hora)
Tokáň – cca 10km (Doubice – Tokáň – Chřibská – Tokáň)
Česká silnice cca 15km (Vyskoká Lípa – Šaunštejn – Zadní Jetřichovice – Mezní
louka – Vysoká Lípa)
9) Sháníme dobrou mapu oblasti
Mapu si můžete zakoupit v našem Infocentru, nebo objednat na našem eshopu.
Také si můžete mapu prohlédnout online i s dalšími brožurami a publikacemi o
Českém Švýcarsku na našem webu v sekci Mapy a Brožury.
10) Kam můžeme v regionu vyrazit na běžky/ lyže?
Pokud tomu podmínky napomáhají tak najdete lyžařské tratě zejména na
Polevsku a Cvikovsku, dále se dá na běžkách jezdit i v oblasti Lužických hor. Na
sjezdovky to můžete zkusit buď v Dolním Podluží, nebo na Jedlové hoře.
11) Kudy můžeme jet do Německa na výlety, kde jsou hraniční přechody pro
auta?
Hraniční přechody pro auta jsou po celém obvodu Šluknovského výběžku:
Rumburk – Seifhennersdorf
Varnsdorf – Großschönau
Jiříkov-Ebersbach
Hřensko-Schmilka
Dolní Poustevna – Sebnitz
Rožany – Soland
12) Funguje v okolí nějaká sklárna, kam bychom se mohli podívat?
Můžete navštívit oblíbenou sklárnu s restaurací Ajeto v Novém Boru nebo v obci
Lindava. Prodejny místního skla najdete v Novém Boru v podnikové prodejně
Crystalex, nebo v rodinné sklárně Svojkov.

13) Kam vyrazit, když je ošklivo?
I když počasí zrovna nepřeje, tak je v okolí řada zajímavých cílů. Navštívit můžete
například Loretu v Rumburu, nejsevernější loretu na světě. I Šluknovský zámek
Vás jistě nezklame a když už jsme u těch zámků, tak můžete zajet i na Děčínský
zámek, nebo zámek v Benešově nad Ploučnicí. Pro nezapomenutelný sklářský
zážitek je tu sklárna s restaurací AJETO Lindava.
14) Platí se vstup do národního parku?
Nebojte, žádné vstupné do NP se neplatí. Zpoplatněné jsou jen některé cíle a
vyhlídky jako například Pravčická Brána.
15) Kde jsou opravny a prodejny kol?
Nejbližší cykloprodejny najdete v Rumburku – Kola Brabec , Cyklosport Bartys,
nebo ve Varnsdorfu - Cyklosport Bartys.
16) TAXI služby v okolí, i pro skupiny
Pavel Taxi – Rumburk, tel. č. +420 602 102 545
17) Je v regionu ještě další podobná výstava jako u vás Expozice?
V Bad Schandau se nachází Nationalpark Zentrum Sächsische Schweiz, kde
najdete velice zajímavou interaktivní výstavu. Dokonce si na našem infocentru
můžete koupit výhodnou kombinovanou vstupenku do obou expozic.
18) Kde mohu koupit regionální suvenýry, případně navštívit regionální výrobce?
Přímo v našem infocentru v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě máme
širokou nabídku regionálních výrobků, nebo si je můžete koupit i na našem
eshopu. Dálší možnosti nákupu nabízí infocentrum v Rumburku, nebo můžete
navštívit samotné výrobce jako například Nobilis Tilia ve Vlčí hoře a mnoho
dalších. Celý katalog regionálních výrobků a zážitků naleznete na našem webu
zde.
19) Kam se můžeme jít/jet v okolí podívat s dětmi na zvířátka
Velkou Zoo najdete v Děčíně a rozhodně stojí za návštěvu. Krásným zážitkem jak
pro děti, tak i pro dospělé je i návštěva lesní zoo Tierpark v Žitavě, kde se
můžete i procházet některými výběhy a po celé zoo je řada interaktivních
naučných her.
20) Mohu se podívat krátce na internet na předpověď počasí?

Ano, v našem infocentru v Domě Českého Švýcarska jsou k dispozici dva
počítače, tiskárna a také veřejná Wi-fi síť, tak nás přijďte navštívit.
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