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Tipy na podzimní výlety: 

 Pravčická brána  
Gabrielina stezka na Pravčickou bránu je v zimním období vynikajícím zážitkem. Otevřeno je nyní od pátku do 
neděle 10-16 hod. s pátečním vstupem zdarma. Detailní informace o otevírací době se mohou měnit na základě 
aktuálních podmínek.  

 Okolím Děčína                                                                                                                                               
Doporučujeme příjemný adventní výlet v děčínském okolí. Okruh 7 km dlouhý vychází ze stanice městských auto-
busů 201,207 u nemocnice. Po zelené lesoparkem a krásnými bukovými lesy nad Loubskou roklí na lesní rozcestí 
Liščí křižovatka. Odtud po červené značce zpět kolem ludvíkovického hřbitova k vyhlídce Labská stráž a 
k vyhlídce na Kvádrberku zpět k nemocnici.  

 Soutěskami podél řeky Kamenice                                                                                                                
Přestože nejsou lodičky v soutěskách nad Hřenskem v provozu (sezóna se zde otevírá na konci března), vy se 
přesto nemusíte ochudit o procházku. Výchozím místem je Mezní louka, odtud jděte alejí do Mezné a sestupte do 
soutěsek na Mezní můstek. Udělejte si krátkou odbočku do Divoké nebo Edmundovy soutěsky. V obou směrech je 
cesta podél vody po necelém kilometru uzavřena. Potom vystupte od Mezního můstku vzhůru po kamenné cestě. 
Před Hájenkami narazíte na žlutou a ta vás povede k celoročně otevřené janovské rozhledně výhledy na stolové 

hory Saska, masivní stěny Stříbrných skal a Pravčickou bránu. Z Janova po zelené přes několik vyhlídek na Hřen-

sko sestoupíte netradičně tmavou roklí přímo do středu Hřenska. Autobusem se vrátíte zpět na Mezní Louku.  

 

Kde se občerstvit v současné době? Výdejní okénka najdete: 

 Chřibská: Na Stodolci 

 Rumburk: Pizzerie a steakhouse Lužan | Bohemian Coffee House 

 Krásná Lípa: Falkenštejn | Samoobslužný Luční bar Kamenná Horka 

 Jetřichovice: Restaurace Praha so-ne 10-17 hod. 

 Mezná: Penzion Na vyhlídce | Resort U Fořta pá-ne 11-17 hod. 

 Vysoká lípa: Hotel Lípa so-ne 10-17 hod.| Penzion U nás  denně 11-17 hod. 

Novinka! Tiskové zprávy pro návštěvníky:    

 Nové autobusové spojení Jetřichovic a Mezní louky v mimosezóně. Jedná se o zcela novou službu veřejnosti. 
Propojení Jetřichovic a Mezní Louky v zimním období doposud nikdy neexistovalo. Autobus umožní individuální 
výlety v Jetřichovických skalách bez nutnosti vracet se okruhem na místo startu výletu. Blíže zde: 
www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/nove-autobusove-spojeni-jetrichovic-mezni-louky-v-
mimosezone  

 

 UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY: vstup do lesů na území Národního parku České Švýcarsko je vzhle-
dem k vysokému poškození lesů nutný se zvýšenou opatrností na možný pád stromů.  

                                                                                                      

České Švýcarsko během podzimní pandemie 

Užitečné odkazy: 

 Výdejní okénka: www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/kde-se-najist-v-ceskem-svycarsku 

 E-shop na podporu destinace a regionálních výrobků: www.eshop.ceskesvycarsko.cz                               

 Můžete objednávat z aktuální nabídky regionálních výrobků, denně nové produkty! 

 Další tipy na výlety: www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/vylety a mimosezónu www.ceskesvycarsko.cz/cs/
zima 

 

Termín: 26.11.-3.12. 2020 

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.  
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