
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

                           

Otevření turistické sezony 2018 v Českém Švýcarsku 

už klepe na dveře… 

V třetím dubnovém týdnu od čtvrtka 19. dubna do neděle 22. dubna 2018 proběhne již tradiční 

společné vícedenní  Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku, kterou připravuje obecně 

prospěšná společnost České Švýcarsko a Správa národního parku spolu s dalšími partnery. Připravena je 

pestrá škála především turistických akcí na území především Českého Švýcarska. 

 
čtvrtek19.4.  Horni Poustevna - Langburkersdorf - slavnostní otevřeni přeshraniční stezky 
 
pátek  20.4.  Krasná Lípa, Kyjovské údolí - představeni nove turistické trasy 
 
sobota 21.4.  Jetřichovice, Falkenštejn – slavnostní zpřístupněni skalního hradu 
 
sobota 21.4.  Růžova, Pastevní vrch – slavnostní otevřeni vyhlídky Růženka 
 
neděle  22.4.  Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě 
 

 

čtvrtek 19. dubna 2018 

Horní Poustevna – Poustevník/Špičák – Nová Víska – Langburkersdorf 

Město Dolní Poustevna, KČT Dolní Poustevna a České Švýcarsko o.p.s.  
si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření přeshraniční stezky  
 
Sraz na nádraží Horní Poustevna po příjezdu vlaku od Rumburka ve 14:06 ( a od Děčína ve 13:47).  
Celkem pěšky 8 km. Odchod ve 14:15, výklad během cesty, 15:30 slavnostní zahájení v prostoru státní 
hranice, 16:00 teplé i studené občerstvení již na německé straně, odchod zpět k vlaku do H. 
Poustevny, odj. 17:47 směr Rumburk nebo 18:06 směr Děčín.  
nebo 
přejezd minibusy do Langburkersdofu (2 km),  kde následuje prohlídka místního muzea v Hofmühle, 
návrat minibusem zpět k hranici a pěšky k vlaku s odjezdem 19:47 (směr Rumburk) nebo 20:06 (směr 
Děčín). 

 

pátek 20. dubna 

Kyjov – Hřebec - Klenotnice – Kyjov                          

Letošní turistickou sezónu symbolicky otevřeme představením nové turistické trasy v Kyjově  
připravené ve spolupráci České Švýcarsko, o. p. s., města Krásná Lípa, obce Doubice, Správy NPČŠ a 
KČT Krásná Lípa. 
 Sraz je  u vstupu do Kyjovského údolí ve 12:15 hod. (restaurace Na Fakultě) 
Atraktivní procházka v délce asi 5 km, pro dopravu do Kyjova je možno využit autobus odjezd Krásná 
Lípa – náměstí11:58 hod. směr Doubice, ukončení akce 15:00 hod. K návratu zpět do Krásné Lípy lze 
využit autobus z Kyjova v 15:15 hod.  
  



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

 

Sobota 21. dubna 
Jetřichovice – Falkenštejn – slavnostní zpřístupnění skalního hradu 
 

 Sraz v 9 hodin u informačního střediska v Jetřichovicích, společný odchod na Falkenštejn, 
komentovaná prohlídka, společný odchod přes vyhlídku Treppenstein – Dolský mlýn - vyhlídka do 
soutěsky – Kamenická Stráň – Pastevní vrch – vyhlídka Růženka v Růžové (13 km) - zde možnost 
ukončeni a odjezd autobusem v 16:06 do Hřenska -střed, (a dále v 16:32 hod. autobusem do Krásné 
Lípy, směr na Děčín v 16:17 hod. nebo 17:17 hod.) 
 

 Růžova, Pastevní vrch – slavnostní otevřeni vyhlídky Růženka 

Sraz v 15 hodin na Pastevním vrchu u vyhlídky Růženka, slavnostní uvítání starostkou, stylové 
občerstveni společný odchod přes obec Růžovou směr Hájenky na Mezní můstek do soutěsek - Meznou - 
Mezní Louku – odtud odjezd autobusem v 18.49 hod. směr Krásná Lípa (směr Děčín v 18:00 hod.).  
Pozn.: Celková trasa z Jetřichovic – Růžova – Mezní Louka měří 18 km. 

 

Neděle 22. dubna 
Ozvěny Ekofilmu v Krasné Lípě 

 
Od 10 hodin bude v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě probíhat promítáni filmů z mezinárodního 
filmového festivalu Ekofilm a uskutečni se několik besed na téma „OCHRANA OVZDUŠI“. Konkrétní 
program na www. krasnalipa.cz. V rámci teto akce proběhne i slavnosti vyhlášeni osobnosti oceněných 
za přinos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska. Akci moderuje Petr Vacek a vše vyvrcholí 
koncertem Vladimira Merty v kulturním domě. 
 

 

Kontakt pro média: 
 
Mgr. Dana Štefáčková 
Tel. + 420 777 819 198 
dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz 
 
České Švýcarsko o.p.s. 
Křinické nám. 1161/10 
Krásná Lípa 407 46 
Tel: +420 412 383 000 
www.ceskesvycarsko.cz 
 
 

České Švýcarsko je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko. 

Zaměřuje se především na: 

 ochranu přírodních a kulturních hodnot 

 podporu šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci 

 tvorbu a realizaci regionálních projektů 

 propagaci a informačně-publikační aktivity 

 vzdělávání a osvětu 
 

http://www.ceskesvycarsko.cz/

