
S průvodcem do 
Českosaského Švýcarska 
Chcete se vydat na výlet do skal? Vyjedete vlakem, přijedete do nich tramvají či 
parníkem… Skály, kopce a lesy Českého Švýcarska jsou lákadlem pro turisty samy 
o sobě. Každý rok se ale rozšiřují možnosti, jak se za přírodními krásami podívat 
i za německé hranice do Saského Švýcarska. Navíc atraktivním způsobem, třeba 
i lodí, vlakem či tramvají a klidně i bez znalosti němčiny.

Destinační agentura České Švýcarsko, jež v re-
gionu nabízí programy pro turisty, si letos za svou 
prioritu vybrala výlety bez hranic. Nabízí totiž spe-
ciální službu přeshraničních průvodců. Česká sku-
pina turistů dostane českého průvodce, se kterým 
mohou jet i za německými zajímavostmi.

A zájem o službu je velmi slušný. V každé se-
zoně obslouží naši průvodci 250 až 300 lidí. Jed-
ná se o  skupiny kolem dvaceti turistů, kterým se 

průvodce může věnovat téměř individuálně. Po-
čet lidí ve skupinách nechceme zvyšovat, protože 
by to bylo na úkor kvality. Atraktivních výletů je 
celá řada. Lidé si mohou na stránkách agentury  
www.ceskesvycarsko.cz v  sekci „Zážitky“ vybrat, 
jakou cestu s průvodcem chtějí absolvovat. Je ale 
potřeba si výlet rezervovat dopředu, a  to právě 
kvůli omezené kapacitě, která je kvůli netradiční 
službě nutná.

Příkladem může být cesta s názvem Tramvají 
do skal, která vede podél malé říčky Křinice údo-
lím do skal a  lesů z  lázeňského města Bad Schan-
dau. Historické tramvaje jedou po trase dlouhé jen 
asi 8 kilometrů po úzkokolejce, která byla vybu-
dovaná právě pro turistické účely už v  roce 1898. 
Vedle jízdy tramvají ale čekají turisty také výstupy 
do skal a na stolové hory, průchody málo známými 
místy ve skalách. Odměnou za namáhavé pěší pu-
tování jsou pak nádherné výhledy do údolí Labe. 

Přeshraničních výletů je mnohem víc. Perly Sas-
kého Švýcarska je možné obdivovat jak z vrcholků 
hor, tak z paluby parníku, můžete zdolat i nejkrás-
nější skalní hřebenovku v masivu Schrammsteine 
či vystoupat na stolové hory Lilienstein a Pfaffen-
stein, připravili jsme i prohlídky historických center 
města Pirny, Drážďany a Míšeň.

Pro milovníky Českého Švýcarska jsme připra-
vili také jednodenní průvodcované výlety. Tak na-
příklad pod názvem Za tajemstvím Jetřichovic-
kých skal se skrývá podvečerní výlet s průvodcem, 
při kterém objevíte pohádková místa Českého Švý-
carska a ještě se dozvíte řadu zajímavostí o historii 
tohoto jedinečného území. Letošní novinkou je 
i výlet Po stopách skalních hrádků – Vlčí hrádek, 
Brtnický hrádek a Kyjovský hrad…

Kompletní nabídku všech akcí s  průvodcem, 
jejich termíny a další informace se dozvíte na webu 
www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky.

Přijeďte objevit krajinu plnou tajemství…

Dům Českého Švýcarska
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa 
mobil: +420 775 552 789
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

Parníkem ze skal

Schremmsteine – Saské Švýcarsko

Kvalifikovaní průvodci DA České Švýcarsko

Tramvají do skal
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