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Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko př ichází s uceleným mater iálem zahrnujícím 
zimní nabídku v Českém Švýcarsku s přesahem do širšího okolí Saského Švýcarska, Labských 
pískovců i Lužických hor. Cílem Zimní nabídky je podpoř it cestovní ruch a nabídku aktivit  
i  v období, kdy do regionu př ijíždí méně tur istů. Chceme ukázat, že  zima v Českém  Švýcarsku 
má své jedinečné kouzlo a  návštěvníci a tur isté se zde mohou věnovat celé řadě nejrůznějších 
aktivit .

VÁŽENÍ ČTENÁŘI!

V zimním průvodci najdete členěné dle těchto sekcí: Výlety, Aktivní odpočinek, Rozhledny, 
Expozice a památky, Interaktivní zábava, Kavárny a bar y, Pivovar y , Restaurace a Wellness  
a bazény. U všech nabídek najdete QR kód odkazující na stránky s podrobnými informacemi  
na webových stránkách www.ceskesvycarsko.cz. 

Kontaktní údaje:
 
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
Kř inické nám. 1161/10
407 46, Krásná Lípa
 
Štěpán Hořeňovský
Manažer obchodu
+420 775 552 787
stepan.horenovsky@ceskesvycarsko.cz
 
www.ceskesvycarsko.cz

Vydáno v prosinci 2019

V sezóně 2020-2021 chystáme Zimní nabídku i v tištěné verzi. Možnost zveřejnění  
nabídky bude určena pro členy Destinačního fondu Českého Švýcarska. Kontaktujte nás 

pro bližší informace o nabízených službách a výhodách členství v Destinačním fondu.

Nenašli jste zde váš subjekt a rádi byste se zapojili do příští 
Zimní nabídky? 
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Výlety

Ledopády je České Švýcarsko protkané celé, mnohé z nich ale za celou zimu nikdo neobjeví, 
protože se tvoří ve v zimě těžko př ístupných místech. Ledopády na Vlčím potoce nedaleko 
obcí Brtníky a Vlčí Hora př ístupné jsou a také proto patř í k největším zimním lákadlům celého 
regionu. Vyrůstají – anebo se spouštějí – především na pískovcových převisech nebo stěnách. 
Jejich růstu velmi svědčí vydatná sněhová pokrývka a nízké teploty. A nejsou to zamrzlé 
vodopády, jak si mnozí myslí a v létě jsou pak překvapeni, když na témže místě žádnou vodu 
nenajdou. Vznikají totiž mrznutím tajícího sněhu.

Br tnické ledopády
Brtník y/Vlč í Hora

O tom, že Kyjovské údolí je velmi vhodné pro zimní procházky, se ví už dlouho. Důvod je jasný 
– širší skalní rozsedlina lemovaná tu př íkrými, tu zase povlovnými zalesněnými stráněmi 
protkaná safírově třpytivou Kř inicí, která pramení nedaleko Krásné Lípy a v Bad Schandau 
se vlévá do Labe, vybavená širokou a pohodlnou cestou, s minimálním převýšením – co už 
by chtěl člověk víc. Jeskyně víl je jedna z mála atraktivit Českého Švýcarska, která je v zimě 
drtivě zajímavější, než v létě. V zimě jako mávnutím kouzelné hůlky vyrostou tu ze země ti-
síce ledových „stalagnátů“, aby se proti nim ze stropu spustily štíhlé „stalagtity“. 

Kyjovské údolí 
Kyjov, Krásná Lípa

Mnohočetné pozůstatky někdejšího Dolského mlýna na břehu ř íčky Kamenice jsou beze sporu 
tím nejromantičtějším zákoutím celého Českého Švýcarska a mnoho podobných se nenajde 
ani nikde jinde v Česku. V létě se tu cesty mění občas ve špalíry, a tak jedině v zimě je možné 
doopravdy prožít hlubokou intimnost tohoto podivuhodného místa. V zimě sem zavítají jen 
skuteční milovníci krásy. Ze čtyř př ístupových cest je i ve sněhu dobře schůdná jediná – ta, 
která vede od Jetř ichovic kolem Starého mlýna a překrásného potoka Jetř ichovická Bělá, 
jenž svým bílým pískem a zelenými kšticemi lakušníků rozsvěcí bezbarvou zimu kolem.

Dolsk ý  mlýn
Jetř ichov ice

Zcela mimořádným výletem je pouť zimním Pavliným údolím. V zimě se zklidní a nabídne vám 
nádherné putování podél skotačivé vody, povede vás přes lávky a mostky, nechá vás objevo-
vat různé reliéfy od doširoka rozmáchlé nivy ukončené lesními stráněmi po úžinu sevřenou 
skalami. Pouť začíná v Jetř ichovicích u koupaliště, které unaveně spí a nabírá síly na letní 
kř ik a shon. Jen o kousek dál vás z hlavní trasy odvede malý obchůzkový okruh Pavlínka 
značený rybími směrovkami. Jít tudy v zimě, kdy pod nohama křupou ledové střepy a ztuhlé 
listí tichounce šelestí, je až př ízračné.

Pavlino údolí,  Trpasl ič í  skála  a  Falkenštejn
Jetř ichov ice, Rynartice

V zimních měsících pramičky, které v sezóně vozí tur isty Edmundovou a Divokou soutěskou, 
nejezdí. Soutěsky ř íčky Kamenice jsou tedy neprůchozí. To je informace obecně dostupná. 
Málokdo už ale ví, že zimní výprava Edmundovou soutěskou z Hřenska až k jezu a př ístavišti 
lodiček je doslova pohádkovým zážitkem. Právě tady bývalo ve druhé polovině 19. století, 
ještě než kníže Edmund nechal zprovoznit přepravu loďkami, oblíbené korzo. Členité břehy 
Kamenice třpytící se mezi sněhem čalouněnými kameny, neustále užší profil soutěsky, která 
se z otevřeného údolí těsně za Hřenskem mění ve skalní úžinu, jakoby se skály rozhodly, že si 
vykročí naproti, blyštivé ledopády, které mráz tvoří na skalních stěnách.

Soutěsk y  K amenice
Hřensko
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Výlety

Vydat se sem o některém zimním víkendu je skvělý nápad. Vyšplhat na skalní vyhlídky na 
protější masiv je sice, zejména př i sněhové nadílce nebo mrazivém počasí, klopotnější, než 
když tu stoupáte v létě, ale pohled na úchvatnou bránu je naprosto jedinečný. A pohled  
z vyhlídky, která velmi př ipomíná orlí hnízdo, na osamocenou věž Malého Pravčického kuželu, 
jednoho ze symbolů národního parku, pokrytou popraškem jiskř ivého sněhu i na ledovým 
sluncem pozlacené Stř íbrné stěny, to je zážitek zcela výjimečný. A k tomu všemu – kdeže letní 
špalíry tur istů jsou…

Pravč ická brána
Hřensko, Mezní Louka

Gabrielina stezka spojuje Mezní louku a Pravčickou bránu. Nádherná šestikilometrová vyhlíd-
ková trasa je v zimě skutečně nekončícím sledem úchvatných výhledů. Klikatí se u paty skal, 
pod ní spadají př íkré stráně kamsi do údolí a skalních strží a bezlisté stromy nebrání kon-
tinuálním vyhlídkám do krajiny. Je to vlastně odvíjející se film, úchvatný dokument o kráse 
lesů a skal Českého Švýcarska, o dominanci tajemného Růžáku, kolem kterého se jako kolem 
čepu otáčí lesy kudrnaté moře.

Gabr iel ina  stezka
Mezní Louka

Kamenným zábradlím obehnané rozsáhlé skalní plato masivu vybíhajícího do prostoru nad 
kaňonem je zakončené sala terrenou s arkádovým obloukem nesoucím divadelní masku. Di-
vadlo a koncerty se tu pořádaly v letních měsících, v zimě jde už více než tř i sta let o monu-
mentální pohled do hloubi Labského kaňonu se stromy zdobenými cukrovou vatou, pocuk-
rovanými skalami a líným tokem řeky obroubeným ledovými krami. Z řeky po ránu vzlíná mlha, 
která se valí s vodou kamsi k obzoru, nad kaňonem vystupuje žraločí ploutev stolové hory 
Velký Zschirnstein, pískovcové stěny lesknoucí se ve slunci vypadají jako mramorová bábov-
ka… Belvedér v zimě je kouzelný.

Belvedér
Labská Stráň

Na konci panoramatické stezky po kraji stěn Labského kaňonu potkáte pískovcový pavilon  
z konce 19. století. Nese př íznačný název Labská stráž a dovolí vám nahlédnout do Labského 
kaňonu zase z jiné perspektivy. Stezka končí na další vyhlídce, na Stoličné hoře vypínající 
se nad Děčínem, na legendárním Kvádrberku. Pod vyhlídkou se k městu plazí nádherný le-
sopark cizelovaný sněhem a mrazem, Děčín se choulí v nádechu kř išťálového povětř í, a tam, 
vysoko nad mostem přes řeku, př ímo naproti štíhlé věži thunovského zámku, završuje kolmou 
Pastýřskou stěnu bělostný zámeček, vyhlídková restaurace z roku 1905. Kromě vyhlídky ve 
věži zámečku je tu i další př ímo na vrcholu skály.

Labská stráž,  Kvádrberk  a  Past ýřská stěna 
Děčín a okolí

V zimě jsou Tiské stěny úplně jiné. Jednak tu nepotkáte ani zdaleka tolik lidí, jako v letní 
sezóně, ale především – syrovost chladného počasí, bezlisté stromy a př irozená ztráta barev 
dávají vyniknout monumentálnosti skalních útvarů. Ticho, které se tu rozhostí, je doslova 
hmatatelné. A co teprve, když napadne sníh a bělostné peřiny docela promění tvary skal  
i celkové vnímání města obrů. Jako kdekoli v zimě, je třeba samozřejmě počítat s tím, že počasí 
může cestu komplikovat, zejména na místech, kde se postupuje dále dobrodiním žebříků nebo 
př íkrých schodů. O to je ale zimní dobrodružství v jednom z nejpodivuhodnějších skalních 
měst v Evropě zajímavější. Na zimní procházku mezi skalami zkrátka nezapomenete.

T iské stěny 
Tisá a okolí
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Aktivní odpočinek

Polevsko je půvabná vesnice na východním okraji Lužických hor, kam snadno dojedete z České 
Kamenice, Kamenického Šenova, Nového Boru i Chřibské. Najdete tu 1860 metrů sjezdových 
tratí na třech sjezdovkách, z toho 800 metrů s umělým zasněžováním a večerním osvětlením. 
Je tu i provázkový vlek pro děti sloužící dětské lyžařské škole, dále Snowpark (areál je do-
konce využíván skicrossovou a snowboardcrossovu reprezentací jako tréninkové centrum)  
a půjčovna sportovního vybavení. Od horní stanice sjezdovky se můžete napojit na proslulé 
tratě pro běžecké lyžování. Rolba od sjezdovky upravuje spolu se Ski Polevsko běžkařský ok-
ruh kolem Polevského vrchu v délce 3 km pro skate i klasiku. 

Lyžařsk ý  areál  Polevsko

w w w.polevsko.sk i
info@polevsko.sk i
+420 777 426 690

Polevsko, okres Česká Lípa

Šibeničnímu vrchu bývá radno zdaleka se vyhnouti… To ovšem naprosto neplatí pro ten, který 
se zvedá nad obcí Horní Podluží. Na jeho svahu je totiž vybudován útulný rodinný lyžařský 
areál se třemi sjezdovkami. Dvě z nich pak fungují i za večerního světlení, na jedné z nich je 
i malý snowpark s několika překážkami pro snowboardisty. Areál obsluhují dva větší vleky – 
jedna Poma a jedna kotva – a dva dětské určené především pro dětskou lyžařskou školičku. 
Areál má k dispozici rolbu, deset sněhových děl a tř i sněhové tyče, takže zasněžování jede 
naplno, jakmile počasí dovolí.

Sk i  areál  Hor ní  Podluží 

w w w.hornipodluz i.c z

Horní Podluží 337, 407 57 Horní Podluží

Jsou areály, o které pečuje jejich majitel nebo obec, na jejímž katastru leží. A pak jsou ty, 
které vzniknou z čirého nadšenectví a čisté duše. Takové jsou udivující a opravdu krásné 
běžecké lyžařské trasy na stolové hoře Sněžník a v jejím blízkém okolí. Vytyčili je vášniví 
lyžař i především z obce Tisá, k nimž se později př idala i firma HUDY.

Běžk y na  Sněžníku

f b: Běžecké trasy Děč ínsk ý Sněžní k

Děčínsk ý Sněžník

Na dohled od Českého Švýcarska mezi čedičovými kopci Lužických hor se nachází místní 
běžkařský ráj. Za dobrých sněhových podmínek je zde od Panské skály po Luž na hranici  
s Německem upraveno 100 kilometrů lyžařských tratí převážně pro klasický styl. Pomyslnou 
páteř í a spojnicí oblasti je Lužická magistrála vyznačená Klubem českých tur istů vedoucí přes 
louky, lesy a pastviny s krásnými výhledy do krajiny. Od Práchně až na Myslivny k chatě Luž, 
kde navazuje na německé stopy. Na Lužickou magistrálu se jako letokruhy napojují místní 
okruhy, které s nadšením a za podpory Svazku obcí Novoborsko upravují okolní  obce spolu  
s oddílem Ski Polevsko. 

Běžecké lyžování  v  Lužick ých horách

w w w.sk ipolevsko.c z
w w w.kamzasnehem.c z 
w w w.bilestopy.c z 

Lužické hor y

Přímo u hlavní silnice vedoucí Krásnou Lípou se nachází bohatě vybavený sportovní areál. Že 
jste sportovně založení? Tak to si př ijdete na své. Areál nabízí širokou škálu vyžití - badmin-
ton, tenis, florbal, basketbal, ping pong a další indoorové sporty. Navíc disponuje zbrusu-
novým wellness centrem - je zde možnost veřejného, ale i soukromého saunování a dalších 
procedur. 

Spor tovní  areál  Českého Švýcarska

w w w.krasnalipa.c z
spor t areal@krasnalipa.c z
+420 608 522 871 

Pražská 615/27, Krásná Lípa 
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Rozhledny

Tisíci diamanty zdobená je v zimě královna českých rozhleden, důstojná šachová figurka ze 
hry obrů, kamenná věž na temeni stolové hory Děčínský Sněžník.
Už jen vyhlídka ze skalního plata u paty rozhledny je impozantní, ale panoramatický rozhled 
z ochozu věže, to je jiná dimenze. Celé České i Saské Švýcarsko, stolové hory, moře lesů, věže 
drážďanských kostelů, hřebeny Krušných hor, ale také Ještěd, Sněžka, celé České středohoří 
s Milešovkou a dokonce i Řípem.

Sněžník  

w w w.dec insk y-sneznik.c z

Děčínsk ý Sněžník

Velmi mladá je rozhledna vykukující z háje, který ukončuje janovské golfové hř iště. Je to 
štíhlá, kovová, čtyř icetimetrová krasavice s vyhlídkovým ochozem ve výši tř iceti metrů  
a narodila se roku 2013 jako kombinace telekomunikační věže a rozhledny.
Pro lidi trpící závratí je to trochu protiúkol – kombinace výkyvů ve větru a roštových stupňů, 
jimiž je vidět doslova až na zem, ze které stoupáte vzhůru, to chce alespoň minimální pos-
edlost pro rozhledny. V zimě navíc sníh, mráz a vítr mohou z výstupu udělat tak trochu akční 
adventuru, odměna je nicméně skvostná. Můžete j i navšt ív it kdykoli, pokud teplot y neklesnou pod 
-10 °C.

Janov

w w w.janovuhrenska.c z

Janov

Zimního návštěvníka jistě potěší informace, že Růženka získala prestižní titul Rozhledna 
roku 2018, především ale bude nadšen nezvyklým výhledem velkým kulatým průzorem. Z tř i 
metry nad zemí čnícího ochozu je totiž kolosální kruhový rozhled – Labské pískovce se sto-
lovými horami Děčínský Sněžník, Grosse Zschirnstein, Pfaffenstein, Lilienstein a Kaiserkrone, 
Pravčická brána, ale také okolní sestry rozhledny Janov, Sokolí vrch, Tanečnice, Vlčí hora, 
Jedlová, Studenec, v dálce je vidět i Vlhošť a kopce Českého středohoří v čele s královnou 
Milešovkou.

Růženka na Pastevním vrchu

w w w.obec-ruzova.c z

Růžová

Z místa na rozhraní tř í geomorfologických celků (třetím je České středohoří) je panora-
matický výhled opravdu úchvatný. Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, Bezděz, 
České Středohoří, Krušné hory – bez přehánění. Rozhledna je př ístupná celoročně bez jakého-
koliv omezení.

Studenec

w w w.rozhlednastudenec.c z

Česká Kamenice

Není druhá taková rozhledna v okolí, která by byla pro zimní návštěvu ideálnější. Kamenná 
svíčka na Jedlové, jakkoli je př ístupná a krásná po celý rok, si v zimě libuje, tam je skutečně 
sama sebou.
Nejde jen o to, že nedaleko její paty končí lyžařské vleky a je tu tedy živo i na sněhu, jde o to, 
že bělostný kabát rozhledně sluší jako žádné jiné. 

Jedlová 

w w w.jedlova.c z

Jiřetín pod Jedlovou



7

Rozhledny

Cihlová stavba zpevněná ocelovými pásy, šestadvacet metrů vysoká, sytě červená, prostě 
Tanečnice - parádnice. Kdo by sem v zimě zamíř il autem, ať ho nechá dole v Tomášově a vydá 
se nahoru po lesní cestě pěšky. Uvidíte odtud celou oblast skal Zadního Saského Švýcarska  
s Malým a Velkým Winterbergem, skalními městy Affensteine a Schrammsteine, stolové hory 
na březích Labe, Lužické, Krušné i Jizerské hory, České středohoří a samozřejmě i České ni-
zozemí a Horní Lužici.

Tanečnice 

w w w.rozhlednat anecnice.eu

Mikulášov ice

Nedaleko Tanečnice, na vršku nad vesnicí Hinterhermsdorf, stojí od roku 2000 mladší sestra 
mikulášovické rozhledny, osmihranná vyhlídková věž, jejíž konstrukce zajímavě kombinuje 
dřevo a kov.
Vyhlídková plošina je ve výšce necelých tř iatř iceti metrů, což je rozhodně dost na to, aby 
se odtud otevřel nádherný panoramatický výhled na skalní masivy i monumenty Saského 
Švýcarska, vyvřeliny Lužických hor a Českého středohoří i dominantní Růžovský vrch. Jako na 
dlani odtud máte údolí Kř inice, Vlčí horu a Kamennou Horku nad Krásnou Lípou. 

Weifberg

Doporučujeme v ýlet z Mikulášov ic - po 
žluté cca 4 km.

Hinterhermsdor f

Vlčí Hora je místo s podivuhodným a velmi silným geniem loci. Pozná to každý, kdo sem přijde 
byť jen na chvíli - atmosféra vysokohorské obce navzdory tomu, že vrch, který dal obci jméno, 
tedy Vlčí hora, má výšku pouhých 581 nadmořských metrů. Člověk si tu navzdory tomu připadá 
jako někde na šumavském hřebeni.

Vlč í  hora 

w w w.kc tkrasnalipa.c z

Vlč í Hora - Krásná Lípa

Dnes se o rozhlednu, podobně jako o její sestru na nedaleké Vlčí hoře, stará krásnolipský 
Klub českých tur istů. V první řadě je možno přehlédnout celé České nizozemí, jak se po staletí 
ř íkávalo oblasti dnes známé spíše jako Šluknovský výběžek. Hradba Ještědsko-kozákovského 
hřbetu i bližší sopečné panorama Lužických hor jsou odtud vidět velkolepě, Českosaské 
Švýcarsko na obzoru už působí spíše jako ukázněná suita stále ještě dominantního Růžáku, 
na severovýchodě se pak otevírá pohled na Žitavské hory i jejich zvlněné předhůří. 

Dymník

w w w.kc tkrasnalipa.c z

Rumburk
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Expozice a památky

Thunovský zámek strmící na skále vysoko nad řečištěm Labe v samém centru města Děčína je 
místo kouzelné a chtělo by se ř íci i zázračné. Jak jinak si vysvětlit to, co se v nedávné mi-
nulosti podařilo nadšeným a obětavým lidem - z vojáky vybydleného a zdevastovaného pro-
storu vybudovali za pětadvacet let nádherný a důstojný zámek s třemi prohlídkovými okruhy  
a terasovou zahradou a dovedli ho až na samý vrchol návštěvnosti – v Ústeckém kraji totiž 
není vyhledávanější památka. Trochu se na tom podepisuje i to, že zatímco ostatní zámky 
na konci sezóny zamknou, děčínský zámek má otevřeno po celý rok. I v zimě si tedy můžete 
komfortně projít všechny prohlídkové okruhy. 

Zámek Děč ín

w w w.zamekdec in.c z
info@zamekdec in.c z
+420 412 518 905

Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děč ín 1 

Uprostřed města Šluknova zve celoročně k návštěvě nádherný zámek, typická ukázka nepříliš 
rozšířeného stylu saské renesance.
Ten doslova povstal z popela. V roce 1986 vyhořel a v roce 2007 byl po rekonstrukci znovu 
otevřen – a právě schopnost současných řemeslníků a kumštýřů rekonstruovat nebo dokonce 
znovu vyrobit intarzie, ozdobné táflování, dveřní ostění či kazetové podlahy je jedním z divů 
téhle ojedinělé památky. Návštěvníkům se tu nabízí pozoruhodný prohlídkový okruh zaměřený 
na období první republiky, díky kterému se dostane do bezmála všech místností zámku včetně 
těch dobových s původními exponáty.

Zámek Šluknov

w w w.zamek.mestosluknov.c z
ic@mesto-sluknov.c z
+420 412 332 711

Zámecká 642, 407 77 Šluknov

Největším magnetem města Rumburka je bezesporu nejsevernější loreta v Česku, nádherná 
loretánská kaple obklopená ambitem a př iléhající ke klášternímu kostelu sv. Vavř ince.
Její velkou předností je, že vítá návštěvníky po celý rok, a tak se sem můžete zajít podívat  
a nasát podivuhodnou klidnou a smířenou atmosféru hluboce duchovního místa bez omezení, 
s báječnou šancí natrefit tu adventní nebo vánoční koncert.

Loreta  Rumburk

w w w.loret arumburk.c z
loret a.rumburk@seznam.c z
+420 604 555 922

Tř. 9. k větna 149/27, 408 01 Rumburk

Ruku na srdce, v létě má člověk tolik nejrůznějších možností, jak se zabavit a co objevovat, že 
na muzea pohříchu nezbývá čas. Ale v zimě? Př íroda spí a muzejní expozice lákají a vtahují do 
domů, které často samy mají pozoruhodnou histor ii.
Tak třeba někdejší lovecký zámeček Thun-Hohensteinů, ve kterém sídlí děčínské muzeum. 
Nejslavnější a nedávno občerstvenou expozicí je tu Vývoj lodní dopravy na Labi. Tady se doz-
víte, jaké lodi dř íve brázdily labský proud, jaký náklad vezly, jak se rozvíjela paroplavba, 
co vlastně byl a jak fungoval řetězový parník – a leccos si i sami vyzkoušíte, třeba posunout 
kormidlo na jihojihovýchod nebo nahlédnout do průzoru histor ického skafandru. 

Oblastní  muzeum v  Děč íně

w w w.muzeumdc.c z
info@muzeumdc.c z
+420 412 531 549

Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děč ín

Rumburské muzeum je nesmírně př íjemnou oázou s vlídnou a domáckou atmosférou oboha-
cenou o skutečnost, že teprve nedávno byla otevřena léta pečlivě př ipravovaná expozice 
Stř ípky z histor ie věnovaná minulosti Rumburska a významným osobnostem, které tu žily. 
Potkáte se tu s hudbě propadlými manželi Stradalovými, v jejich salonu se seznámíte s po-
zoruhodnými memorabiliemi Ference Liszta, velmi svérázný hostinský z tolštejnské hospody 
vás vtáhne do pitoreskních historek z okolí a až si prohlédnete archeologické nálezy, vejdete 
do ateliéru krásnolipského malíře Augusta Fr inda, jehož obrazy obdivuhodně zachycují at-
mosféru života dávno minulého.

Muzeum Rumburk

w w w.muzeumrumburk.c z
info@muzeumrumburk.c z
+420 412 332 194

Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk 1
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Interaktivní zábava

Dům Českého Švýcarska. Dům plný zážitků. Stojí na Kř inickém náměstí v Krásné Lípě a jeho 
př ízemí i suterén jsou rájem dětí a tur istů.
Jednak je tu jedno z nejlepších informačních center v kraji, především vás ale dozajista zláká 
dvoupodlažní interaktivní expozice nazvaná České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace. Je 
to takový národní park v kostce a ještě pod střechou! 
Mimo jiné je tu internetová kavárna s free wifi a výhledem na celé krásnolipské náměstí. Kde 
jinde naplánovat vaše túry než zde?

Dům Českého Švýcarska

w w w.ceskesv ycarsko.c z
info@ceskesv ycarsko.c z
+ 420 775 552 789

Kř inické náměstí 1161/11, 407 46 Krásná Lípa

Děčínská zoologická zahrada nepatř í mezi ty největší u nás, ale bezesporu je jednou  
z nejkrásnějších. Je harmonicky zasazená do lesoparku jen kousek od vyhlídky na Pastýřské 
stěně. Je úžasně hravá – a nezáleží na tom, kolik vám je. Však se také pyšní titulem Společnost 
přátelská rodině a jistě není náhodou, že ji ročně navštíví o dost více než 100 000 návštěvníků. 
A to samozřejmě nejen v sezóně, ale i během zimních měsíců, kdy je zoo jako vyměněná, lidé  
i zvířata jakoby byli klidnější a měli na sebe víc času. Zoo by měla být hlavně pro děti – a tahle 
tedy je! I v zimě tu funguje velký dětský areál s průlezovým hradem, opičí lanovou dráhou, 
horolezeckou stěnou a dětská kontaktní zoo. Navíc tahle zahrada je totálně interaktivní. 

ZOO Děč ín 

w w w.zoodec in.c z
info@zoodec in.c z
+420 412 531 164

Žižkova 1286/15, 405 02 Děč ín IV

Opravdu velkorysá a velice interaktivní je expozice Domu Saského Švýcarska (Nationalpark 
Zentrum) nedaleko náměstí v Bad Schandau.
Žádný strach, texty i multivize tu mají i v češtině, a tak si vy i vaše děti užijete výlet kouzelným 
domem, kde vás čeká dobrodružství ve tmě plné hlasů zvířat, zkusíte si, jak je těžké udržet 
rovnováhu v př írodě, ohromí vás pískovcová skála tyčící se uprostřed domu přes všechna 
podlaží, pochopíte vznik skalních měst, stanete se součástí mravenčího světa… 

Nat ionalpark  Zentrum Bad Schandau 

 w w w.lanu.de
+49 (0)35022 502 40

Dresdner Straße 2b, Bad Schandau

Není to zase tak dlouho, co Nobilis Tilia zrekonstruovala budovu bývalé vlčihorské školy  
a přetvořila ji na velkorysé návštěvnické centrum. 
Světlé pastelové barvy, všudypřítomné vůně, prosvětlený klid, otevřená náruč. Nalevo ve-
jdete do velké čajovny, nebo spíše návštěvnického klubu, kde najdete posezení, dětský 
koutek, knihovničku a především pult, u něhož si lze objednat dobrý domácí koláč a čaj - 
třeba některou z místních bylinkových čajových směsí. V zimě tu konejšivě plápolá oheň  
v krbu a zahrada za domem láká alespoň ke krátké procházce. 

Nobil is  T i l ia

w w w.nobilis.c z
nobilis@nobilis.c z
+420 412 383 421

Vlč í Hora 139, 407 46 Krásná Lípa

Tenhle zážitek na vás čeká už mimo hranice Českého Švýcarska a Českého nizozemí, konkrétně 
v obci Lindava v sousedních Lužických horách.
Není to sem ovšem daleko a získaný zážitek se máločemu vyrovná. V zář ivě růžovočervené 
budově sklárny vás čeká exkurze, na jakou nezapomenete. Můžete buď využít služeb průvodce, 
anebo jít sami. 

Sklár na AJE TO

w w w.ajetoglass.com
info@ajetoglass.com
+420 487 751 613
 

Lindava 167, 471 58 Lindava
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Kavárny

Kavárny odjaktěživa bývaly místem setkávání a káva byla jen jedním ze svorníků společnosti, 
která se tu scházela, debatovala, přemýšlela, četla, bavila se…
Třeba právě Coffee & Books nedaleko děčínského náměstí všechny tyhle role plní. Je tu dobře 
zásobená knihovna, pohodlné sezení, které se tu tam promění i v ležení, každou chvíli nějaká 
zajímavá beseda nebo jiná akce.

Coffee  & Book s

w w w.cof feeabook s.c z
cof feeabook s@gmail.com
+420 702 234 076

Pohraniční 3, 405 01 Děč ín

V budově bývalých lázní na břehu Zámeckého rybníka v Děčíně láká k návštěvě Lázeňská ka-
várna, kde vás potěší nejen velmi dobrou kávou, kterou tady berou z pražírny Nord Beans, 
př íjemnou obsluhou, zákusky, na jaké nejspíš nejste až tak úplně zvyklí, a také vás překvapí 
– třeba poctivými snídaněmi, zeleninovými saláty nebo zdejší specialitou – polévkami, jejichž 
nabídka se každý den obměňuje.

Lázeňská kavár na 

f b: L ázeňská kavárna 
michaelap25@gmail.com
+420 608 814 814

U Plovárny 1259/10, 405 02 Děč ín

Na hlavní rumburské tř ídě nově sídlí nedávno přestěhovaná velmi oblíbená kavárna a pražírna 
Bohemian Coffee House. Má rodinný charakter – můžete si být jisti, že tu zastihnete někoho  
z rodiny Dužárových, je dokonce velmi pravděpodobné, že kávu vám bude př ipravovat sám ma-
jitel. Můžete si tu vybrat z několika druhů kávy „na mlýnku“ i ze všech myslitelných způsobů 
př ípravy – od strojového espresa přes dr ipper a french press po chemex a aeropress. Můžete 
tu snídat klidně po celý den a pochutnat si na slaných dobrotách – třeba vajíčka na mnoho 
způsobů, sendviče, polévky, i na velmi dobrých domácích dortech a koláčích, které tu sami 
pečou. Všechno je z čerstvých a lokálních surovin. 

Bohemian Coffee  House

w w w.bohemiancof feehouse.c z
hello@bohemiancof feehouse.c z
+420 603 926 794

Jiř íkovská 16, 408 01 Rumburk

Dům Českého Švýcarska především láká návštěvníky svým informačním centrem a interaktivní 
expozicí Českého Švýcarska. Málokoho by tak napadlo, že si sem může zajít na šálek dobré 
kávy a ještě k tomu mít exkluzivní výhled na celé krásnolipské náměstí. Kde líp plánovat své 
toulky po Českém Švýcarsku, než v centru všech informací s možností čerstvě mleté kávy. 
Pochutnejte si na zrnkové kávě z rumburské pražírny Bohemian Coffee House a pokud v ní 
najdete zalíbení, rovnou si můžete odnést balíček kávy s sebou. Kávu vám rádi př ipravíme do 
kelímku na cestu. K tomu na vás čeká celá řada výrobků od regionálních prodejců a mnoho 
publikací a brožur nejen o národním parku. Uvidíte, že se vám nebude chtít odejít.

K avár na v  Domě Českého Švýcarska

w w w.ceskesv ycarsko.c z
informace@ceskesv ycarsko.c z
775 552 789

Kř inické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa

Dát si kávu a něco dobrého v domě, který má za sebou více než tř i sta let a histor ie tu na vás 
dýchne z každého kouta, to se zase hned tak někde nepoštěstí. V Krásné Lípě, jen pár kroků od 
náměstí, takový dům stojí. A právě tady, pod úchvatným malovaným stropem provozuje dnes 
paní Věra Tranová rodinnou kavárnu.

Café  Nostalgie

w w w.cafe -nost algie.c z
veratranova@centrum.c z
+420 777 636 106

Masar ykova 21/7, 407 46 Krásná Lípa
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Kavárny a bary

V rumburské Stodole se budete zaručeně nejdř ív chvíli dívat a chvílemi třeba i nevěřit vlast-
ním očím. Inter iér je totiž lehce hipsterský, kreativní, poněkud pop artový… Ze zdí na vás 
nabušeně shlížejí jednostopí motoroví krasavci, za rohem vykvete záplava papírových květů, 
tu rozhlas po drátě, tam stará zrcadlovka, a ještě jinde nadité jutové pytlíky – zkrátka sou-
ladný nesoulad. Povětšinou doplněno zajímavými autorskými výstavami i nějakým tím kon-
certem. Kávu tu nejen vař í, ale i praží a vy si ji tedy můžete koupit buď v sáčku domů, anebo 
v šálku. A je výborná! Stejně tak tu rozumějí i čajům.

Stodola

f b: Caf fe Stodola
+420 602 143 716

Palackého 206, 408 01 Rumburk

Jedna z hlavních tř íd vás povede parky kolem výstavných vil a naladí vás přesně pro podi-
vuhodné prostředí kavárny Hosana, která sice sídlí v domě zcela moderním, nicméně její 
inter iér vás přenese do dob koloniálního Tichomoří nebo třeba viktor iánské Anglie. Atmos-
féru dokreslí i hudba, kterou tu vybírají stejně pečlivě jako kávu. Povětšinou tu hraje jazz, 
swing, filmová hudba nebo francouzské klavírní kavárenské songy. Nabídnou vám tu velmi 
dobrou kávu, skvělou čokoládu, ale také třeba moravské víno nebo domácí mošt. Ani hlady 
nezůstanete – mají tu polévky, burgery, dobroty mexické kuchyně, panini – no a samozřejmě 
i sladký bufet.

Hosana Café

w w w.hosanacafe.c z
hanzsimek@gmail.com
+420 730 193 451

Národní 2826, 40747 Varnsdor f

František Dlask je totiž cukrář - a ne ledajaký. Jeho větrník kupříkladu je s velkou 
pravděpodobností nejlepší na planetě, ostatně má za něj už přehršel cen. Až vejdete do 
kavárny, př itáhne vaše oči jako magnet vitr ína nabitá těmi nejpoctivějšími dorty, jaké si 
umíte představit. A tak si tu dáte nepochopitelně dobré kremrole, kokosky, laskonky, špičky, 
punčák, ale také kanadský carrot cake, americký pekanový pie i italské tiramisu. A k tomu 
káva z pražírny v Lužických horách, kterou si František Dlask v duchu své filozofie sám vybral 
a namíchal si Dlaskovu směs, domácí limonády a samozřejmě zmrzliny, které se tu taky vyrábí.

Café  a  cukrár na Dlask 

w w w.cafe.dlask.c z
cafe@dlask.c z
+420 412 398 350

Legií 2185, 407 47 Varnsdor f

Tenhle utěšený podnik v malebném domku na břehu ř íčky Kamenice je dost možná světová 
rar ita. 
Jste-li fanda piva – čeká vás tu na soutoči šest druhů piva ze tř í zdrojů – vratislavický Konrád, 
krásnolipský Falkenštejn a – pozor – harrachovský František ze sklářského pivovaru Novosad 
– a toho si jinde než v Harrachově a právě tady nedáte. K tomu sádlo, škvarky, utopenci, 
topinky… A kavárna? Mají tu vlastní malou pražírnu a kávu dělají nejlepší – př inejmenším ve 
městě. Pro fajnšmekry mají i výbornou kávu z džezvy.

K afrár na U koček

f b: Kaf rárna u koček
renat aschn@seznam.c z

Náměstí 28. ř íjna 185, 407 21 Česká Kamenice

Novinka nadcházející zimy v Krásné Lípě. Bar Kovárna na Kamenné Horce navazuje na úspěšný 
samoobslužný Luční bar a představuje jeho zimní var iantu. Bar Kovárna vystihuje svůj název 
neb je zde možné v teple a s jedinečným výhledem na Vlčí Horu vychutnávat místní kávu a li-
monády nebo popíjet pivo z nedalekého pivovaru. A př itom všem máte unikátní př íležitost po-
zorovat kováře př i práci s rozžhaveným železem. A když kovář Míla svolí, můžete si vyzkoušet 
tvrdého kovářského řemesla a vyrobit svůj vlastní hřebík. 

Bar  Kovár na

f b: Samoobslužný Luční Bar
xosvaldo@centrum.c z
+420 722 804 593

Kamenná horka 12, 407 46 Krásná Lípa
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Pivovary

Jedním z nejpilnějších emisarů Českého Švýcarska je bezesporu řemeslný pivovar Falkenštejn 
sídlící ve dvou propojených budovách na náměstí v Krásné Lípě. Pivovar nepřehlédnete – 
architektonické provedení je zcela jedinečné, pivovar je elegán oblečený do bílého fraku 
(včetně střechy), do varny je vidět prosklenými výlohami. A že tu mají i v zimě co nabídnout, 
o tom nepochybujte. Součástí pivovaru je restaurace, která je otevřena denně, po celý rok! 
Kromě kompletní nabídky piv a stálého menu na vás čeká i několik tematických gastro víkendů 
rozložených do celého roku. Pivovar se už dávno stal jedním z kulturních center Krásné Lípy, 
probíhají tu pub kvízy, pravidelné cykly cestovatelských přednášek, koncerty. 

Pivovar  Falkenštejn

w w w.pivof alkenstejn.c z
piju@pivof alkenstejn.c z
+420 478 048 673

Kř inické náměstí 7, 407 46 Krásná Lípa

Pivovar Kocour se před lety ujal bývalé keramičky na kraji města a postupně ji přebudoval 
na chrám piva. Kocour byl jedním z průkopníků nového pohledu na pivo a pivovarnictví 
 v  Čechách, ukázal domácímu konzervativnímu pivař i, že pivo je víc než český ležák. Restaurace 
má velmi vlídnou atmosféru umocněnou malou měděnou varnou, ale také or iginálním pivním 
orlojem a můžete si v ní dát speciality vhodné především k pivu. Vedle pivovaru je i malá ZOO 
a dokonce i or iginální penzion ve stylovém lůžkovém železničním vagónu. Rozhodně sledujte 
aktuální nabídku, protože se tu pravidelně pořádají tematické gastronomické víkendy. 

Pivovar  Kocour

w w w.pivovar-kocour.c z
rest aurace@pivovar-kocour.c z
+420 412 370 270

Rumburská 1920, 407 47 Varnsdor f

Cvikovský pivovar má úctyhodnou histor ii, právo várečné bylo ctihodným měšťanům 
cvikovským uděleno už roku 1560. Pivovar stojí dodnes na stejném místě, jeho nabídka už je 
ovšem zcela jiná. Ke znovuotevření po dlouhé odmlce došlo až v roce 2014. Z někdejší sladov-
ny vznikla pivovarská restaurace, kde ochutnáte kompletní zdejší pivní portfolio a dobře se 
najíte. Můžete si samozřejmě prohlédnout i provoz pivovaru, chce to jen objednat se předem. 
A jaká piva se tu vař í? Nečekejte žádné divoké experimenty, tady vsázejí na klasické ležáky. 
Vař í prémiový světlý ležák Klíč, nepasterovaný světlý ležák Hvozd, nepasterovanou světlou 
desítku Luž, Sváteční tř ináctku a dokonce i lehoučkou osmičku Skláře.

Pivovar  Cv ikov

w w w.pivovarc v ikov.c z
info@pivovarc v ikov.c z
+420 731 622 752

Pivovarská 405, 471 54 Cv ikov

Pivovar Nomád má velmi nezvyklou histor ii. Známý pivní hledač a experimentátor Jan Kočka, 
spoluzakladatel varnsdorfského Kocoura i děčínského Kapitána, vytvořil pivovar bez pivova-
ru, koncept v zahraničí poměrně běžný - a kočoval. Jeho létající pivovar byl chvíli tady, chvíli 
jinde, uvařil, prodal a zase zvedl kotvy nebo spíše pobídl velblouda. Jenomže život nomád-
ský, jakkoli pestrý, unaví. A tak létající pivovar př istál. Konkrétně pod jižními zahradami 
děčínského zámku. Pr incip ale zůstal stejný – hledání, zkoušení, těkání, chuťové cestování 
doslova po celém světě. Vaření piva podle ročního období, nálady, surovin a spoluprací s ka-
marády z jiných pivovarů. 

Pivovar  Nomád

w w w.pivovar-nomad.c z
pivo@pivovar-nomad.c z
+420 770 641 010

U Plovárny 10, 405 02 Děč ín

Na místě někdejšího thunovského pivovaru v Děčíně vyrostlo moderní obchodní centrum Piv-
ovar. Vůně chmele a sladu ale nezmizela. Dnešní řemeslný pivovar, který na slavnou tradici 
navazuje, vař í v prostotách bývalé sladovny, takže současný sládek chodí po stejné dlážděné 
podlaze a pod stejnými klenutými stropy, pod kterými se procházeli sládci ještě za Thunů. 
Holdem histor ii je i sám název pivovaru a jeho erbovního piva. Kapitán bývala značka známá 
po celé zemi i za hranicemi. Dnes má sice jinou recepturu, ale jeho obliba je velmi podobná. 
Pivovarská restaurace nabízí nejen kompletní škálu zdejších piv, ale také velmi smysluplný 
jídelní lístek.

Pivovar  K apitán

w w w.pivovarkapit an.c z
info@pivovarkapit an.c z
+420 723 768 751

Sofijská 2/3, 405 02 Děč ín
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Restaurace

Jedna z nejlepších restaurací v regionu, která je pravidelně úspěšná v prestižním Maurerově 
výběru, s nímž už sedm let spolupracuje jako jeden z účastníků festivalu Maurerův výběr Grand 
Restaurant. Inter iér je prosvětlený, za obrovskými okny defiluje skalní zasněžené město  
a lesknou se zamrzlé hladiny rybníků, prosklená kamna nabízejí pohled do plamenů. Prověřené 
a prvotř ídní suroviny jsou samozřejmostí. K tomu víno – exkluzivní, v celé škále, od světově 
proslulých značek po nepředražená, chytře vybraná vína př ímo od vinařů. Navíc vám tu nabíd-
nou i jedinečné párování skvělé čokolády s destiláty a vínem. A pivo? Polotmavý Ostroff, který 
pro restauraci vař í krásnolipský pivovar Falkenštejn.

Hotel  Ostrov

w w w.hotelostrov.com
recepce@hotelostrov.com
+420 475 222 428

Ostrov u Tisé 12, 403 36 Tisá

Nebývá zase tak běžné, aby restaurace čtyřhvězdičkového hotelu byla zař ízena jako selská 
jizba. Rustikálnost prostoru ale př ispívá k útulnosti, člověk si tu př ipadá hned dobře a nemá 
pocit, že musí př ijet jaguárem, aby se tu mohl navečeřet. Navíc, nádherná kachlová kamna  
a oheň př ívětivě plápolající za sklem (kdosi moudrý řekl, že je to nejlepší televizní program 
na světě) atmosféru proteplí a vytvářejí vysloveně intimní prostředí, ve kterém je radost vy-
bírat si z potěšitelně jednoduchého menu – tady prostě neuděláte chybu, jídla jsou velmi 
dobrá, př ipravovaná výhradně z čerstvých surovin od šéfkuchařem prověřených dodavatelů,  
v trendy prezentaci a přece ne minimalistická, suroviny prvotř ídní, obsluha pozorná. 

Hotel  Zlatá  Lípa

w w w.zlat alipa.c z
info@zlat alipa.c z
+420 412 512 338

Sv. Čecha 57, 405 02 Děč ín 17 - Jalůvč í

V př ízemí hotelu Česká Koruna na děčínském Masarykově náměstí zažijete velmi dobrou in-
dickou kuchyni. Není to sice ještě tak dlouho, co tu zakotvila restaurace Taj Mahal, s níž 
můžete mít dobré zkušenosti i z jiných českých měst, zájem a prestiž děčínských gurmánů si 
ale získala velmi rychle. Děčínský Taj Mahal nabízí širokou škálu typických indických chutí  
i způsobů př ípravy. Budete moci ochutnat některý z pokrmů připravovaný v tradiční peci tan-
door, typické př ílohy – chlebové placky nan nebo opravdu výborné indické brambory Bombay 
Aloo, na své si tu př ijdou vegetariáni i milovníci masa, skvělé jsou tu krevety, jehněčí, jídla 
velmi ostrá, ale i ta bez palčivosti – i ta ovšem shledáte pikantními a chuťově vyváženými.

Taj  Mahal 

w w w.hotelceskakoruna.c z
dec in@indickarest aurace.c z
+420 472 741 778

Masar ykovo náměstí 60, 405 01 Děč ín

Na kraji Děčína, tam, kde auta vyjíždějí směrem na Českou Kamenici, najdete př íjemný hotel 
Výpřež, jehož předsunutou hlídkou je restaurace.
Aniž musíte být nutně hotelovými hosty, můžete sem už od sedmi od rána zajít na velmi boha-
tou snídani, po které se podnik promění v kavárnu, aby v době obědů nabídl obědová meníčka 
a večer se převlékl do slušivého hávu restaurace s výbornou kuchyní, konkrétně pak klasickou 
českou, ovšem připravovanou v moderní podobě. Jídelní lístek nemá smysl shánět dopředu, 
tady se mění menu denně – v závislosti na sezóně, na nabídce zajímavých surovin

Výpřež

w w w.hotel-v yprez.c z
rest aurant.v yprez@seznam.c z 
+420 412 523 482

Kamenická 692, 405 02 Děč ín II

Restaurace Na Stodolci v Dolní Chřibské je vyhlášená. Patř í mezi nejoblíbenější  
a nejnavštěvovanější v regionu. Prostředí je mimořádně vlídné, klenutý cihlový strop v kombi-
naci s nádherně hřejícími rozložitými kachlovými kamny, dětským koutkem, výhled do zahrad 
a na malebné podstávkové domy. Kuchyně je opravdu výtečná – zásadně tu dbají na suroviny 
s př íběhem, většina jich je z blízkého okolí, ostatně v samotném menu se dozvíte, od kterého 
ze sousedů jsou vajíčka a kde se vzalo maso, které vám za chvíli př inesou na talíř i. Stodolec je 
přesně ten typ restaurace, kde se už př i druhé návštěvě cítíte jako doma a máte podvědomou 
potřebu se sem vracet. Dělají báječné domácí limonády a točí skvělé pivo – Lišáka.

Usedlost  Na Stodolc i

w w w.nastodolc i.c z
penz ion@nastodolc i.c z
+420 412 381 028

 407 44 Dolní Chř ibská čp. 40



14

Restaurace

Spojení dobré pizzy a nabídky kvalitních steaků je vždycky př íjemné.
V hotelu Lužan k takovému spojení dochází – pizzu tu př ipravují ve dřevem vytápěné peci ve 
více než osmatř iceti druzích a steaky zase z hovězího a vepřového masa z domácích chovů 
Lužických hor, masa důkladně prověřeného a kvalitního. Nadto jsou velmi hrdí na to, že už 
několik let vař í bez palmového oleje. Kromě steaků a pizzy se restaurace zaměřuje především 
na italskou kuchyni, na kterou ostatně poukazuje i stylizovaný inter iér, ale v nabídce naraz-
íte i na jídla inspirovaná regionem Lužických hor. 

Pizzer ia  a  steakhouse Lužan

w w w.hotelluzan.c z
info@hotelluzan.c z
+420 773 333 241

Lužické náměstí 212, 408 01 Rumburk

Na tur isticky velmi vypjatém místě, hned u začátku Gabrieliny stezky k Pravčické bráně, kde 
v létě proudí davy, by člověk čekal spíš nějakou rychlovýkrmnu – a ejhle, ona gastronomie 
na vysoké úrovni. Př ipravují tu moderní českou kuchyni téměř výhradně z lokálních surovin, 
samozřejmě čerstvých a v logickém rytmu sezóny. Maso, uzeniny a kozí tvaroh z Varnsdorfu, 
houby a zvěř ina z okolních lesů, pivo z nedalekého Cvikova (občas tu uspořádají víkend po-
choutek vařených výhradně z piva a na pivu)… Spoustu dobrot si sami vyrábějí – například 
paštiky, výborné pečivo, vynikající dezerty - a třeba takový sirup a ocet z jehličí či Fořtovy 
lupínky z pivního těsta dokonce získaly certifikát Regionální potraviny Českého Švýcarska. 

U Foř ta

w w w.ufor t a.c z
info@ufor t a.c z
+420 412 151 163

Mezná 37, 407 17 Hřensko - Mezní Louka

Uprostřed krásných lesů nedaleko Děčínského Sněžníku, dokonale osamocené, stávalo od 
roku 1735 malé lovecké sídlo. Postavil si ho Jan Josef Thun-Hohenstein a pojmenoval ho po 
své manželce – Kr istin Hrádek. Dnešní rekonstruovaný objekt je elegantním a komfortním ho-
telem s ceněnou restaurací. Zdejší kuchyň má jasně daný styl a př ísně dodržovanou filozofii. 
V první řadě tu vsadili na domácí kuchyni, takže žádné polotovary a emulgátory, všechno se 
př ipravuje na místě a od základu, včetně vývarů. Jídelní lístek se neustále proměňuje v závis-
losti na sezóně, navíc je vždy i tematicky zaměřený – třeba dýňový nebo adventní… A teď to 
hlavní: Kr istin Hrádek je jedna z mála restaurací v Česku, která má vlastní zpracovnu zvěřiny. 

Kr ist in  Hrádek 
Maxičk y 30, 405 02 Děč ín XVIII

Báječným nápadem, který v zejména v zimě ocení úplně každý – a tedy dost možná i ten, kdo 
„není polívkovej“, je polévkárna. Jednoduchý, ale velmi světlý a př íjemný inter iér ukrývá malý 
podnik, ve kterém vám denně nabídnou trochu jiné menu, jež stojí a padá s polévkami všech 
druhů i původů. Tak třeba jednoho dne je v nabídce: skandivávská (z tresky), buřtgulášová, 
rajská s kuskusem, celerová z řapíkatého celeru – a na druhý den už zase polévky úplně jiné. 
Tady se nudit nebudete. Navíc tu už od osmi ráno podávají vydatné snídaně, sladké i slané 
koláče, saláty, pomazánky. Alternativa, která velmi potěší.

Mezi  domy

w w w.mez idomy.eu
+420 776 881 101

Zbrojnická 12, 405 02 Děč ín IV

Moderní inter iér kryje vzácný zákopový trámový strop, atmosféru zpříjemňuje hořící krb, židle 
jsou pohodlné, jídlo dobré – co víc chtít uprostřed zimy? Sázejí tu na moderní českou kuchyni, 
která uspokojí náhodné výletníky i stálé hosty. Základem jsou dlouhodobé hity, kuchaři ale 
nepodléhají rutině a jídelníček tu tam doplňují. U př íloh se klidně spolehněte, že vznikly pod 
rukama zdejších kuchařů a ne někde ve velkovýrobně, suroviny jsou voňavé, čerstvé a pečlivě 
vybrané. Základem je sice česká kuchyně, dát si tu ale můžete i třeba pravý americký hot dog, 
poctivý steak nebo mexickou pikantní polévku.

Star ý  klub 

w w w.st ar yklub.c z
rest aurace@st ar yklub.c z
+420 722 935 666

Žižkova 243, 40721 Česká Kamenice 

w w w.kr ist inhradek.c z
info@kr ist inhradek.c z
+420 734 684 209
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Wellness a bazény

Právě tady najdete špičkové wellness obohacené o neskutečný výhled. Představte si třeba, že 
ležíte ve víř ivce a oči necháváte bloudit po jinovatkou zdobených skalách, nebo si dopřáváte 
pr ivátní saunu a prosklenou stěnou sledujete nasvícené cesty mezi rybníky, na jejichž hladinu 
právě usedá hejno kachen. Hotel Ostrov vám nabídne krytý bazén, víř ivku, finskou i parní 
saunu, vyhlášené umění mistra maséra Milana Vavrušky, který dokonale ovládá Dornovu 
metodu, a nově i venkovní terasu s ochlazovacím bazénkem napájeným z pramene ve svahu, 
takže opravdu ledovým, i pr ivátní saunou s výhledem do př írody. 

Hotel  Ostrov

w w w.hotelostrov.com
recepce@hotelostrov.com
+420 475 222 428

Ostrov u Tisé 12, 403 36 Tisá

Zdejší wellness resort je vybudován v zen budhistickém duchu, ostatně nese jméno Zen Lux-
ury Spa. Př ipadá-li vám to nadnesené, buďte ujištěni, že není. Ve velmi př íjemném inter iéru 
tu na 360 m2 najdete bazén, víř ivku, finskou i parní saunu, masérnu i zenovou zahradu, 
zmocní se vás klidná relaxační hudba a vy se ocitnete kdesi úplně jinde, v místě, které ex-
istuje jen proto, aby vám umožnilo nalézt vnitřní harmonii a fyzickou i duševní relaxaci.  
I když př ijdete sami nebo ve více lidech, budete překvapeni klidem a vlídností prostředí, jinak 
řečeno – tady nával nečekejte. Veškeré procedury i wellness zař ízení jsou dostupné nejen 
hotelovým hostům, ale i př íchozím zvenčí.

Hotel  Zlatá  Lípa

w w w.zlat alipa.c z
info@zlat alipa.c z
+420 412 512 338

Sv. Čecha 57, 405 02 Děč ín 17 - Jalůvč í

Místo se ke svému určení hlásí už balneologickým jménem a kdo sem přijde relaxovat a dopřát 
tělu hřejivou péči, sezná, že právem. Mají tu pro vás př ipravenu finskou saunu, infrasaunu, 
whirlpool, př ísadové koupele a dokonce i pivní lázeň, kterou v regionu nikdo jiný nenabízí. 
Škála masáží překvapí – tak třeba se můžete nechat zmasírovat v jemném, regeneračním  
a energetickém rytmu Breussovy masáže, podstoupit manuální lymfodrenáž, která aktivu-
je váš obranný systém a ještě vám vyhladí vrásky, nebo čokoládovou masáž, za kterou vám 
poděkuje především vaše pokožka, detoxikační medovou masáž, můžete si poručit i anticelu-
litidovou masáž, masáž sportovní… prostě se spolehněte, že si vyberete.

Wellness  penzion Balnika

w w w.balnika.c z
balnika@seznam.c z
+420 723 133 774

Mikulášov ice 876, 407 79 Mikulášov ice

Širokou nabídku wellness procedur nabízí i hotel Lužan na Lužickém náměstí v Rumburku, 
koneckonců slovo wellness má i v názvu. K dispozici budete mít saunu, horizontální i ver-
tikální solár ium, masáže, zábaly, baňkování, perličkové koupele, hydromasážní koupele  
– a nadto můžete využít možnost pr ivátního využití víř ivky, pěkně ve dvou, se sklenkou sektu. 
Pokud se chcete uvolnit, zbavit se stresu, bolesti zad, kloubů nebo svalů, či si jen zkrátka 
odpočinout, může být masáž to, co potřebujete. Veškeré procedury a zař ízení jsou př ístupné 
jak hotelovým hostů tak př íchozím zvenčí.

Wellness  hotel  Lužan 

w w w.hotelluzan.c z
info@hotelluzan.c z
+420 602 111 777

Lužické náměstí 212, 408 01 Rumburk

Bazén je propojen s venkovním areálem, takže je možné proplout z horka do mrazu a užívat si 
dobrodiní termální vody a pozorovat jinovatku krášlící okolní trávu. Najdete tu dva tobogány 
– mírnější žlutý a adrenalinový červený – a nádavkem ještě pneutobogán. Vedle relaxačního 
bazénu opatřeného masážními tryskami je tu i klasický bazén s plaveckými drahami, dětský 
bazén, sauny, solár ium a nabídka masáží. K tomu všemu ještě pr ivátní Relax klub s víř ivkou, 
saunou a odpočivnými lehátky – tady můžete holdovat wellness zážitkům s přáteli a mít 
naprosté soukromí. Otevřeno je denně, a to po celý rok.

Aquapark Děč ín

w w w.aquaparkdec in.c z
info@aquaparkdec in.c z
+420 412 704 211

Oblouková 1400/6, 405 01 Děč ín
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Wellness a bazény

Na kraji Rumburku, př i cestě na vrch Dymník, stojí budova plaveckého bazénu. Najdete tu 
pětadvaceti metrový bazén s plaveckými drahami i dvěma skokanskými můstky, metrovým 
 a tř ímetrovým. Až si půjdete zaplavat, určitě vás potěší trvale instalovaná analogová časomíra, 
koneckonců – člověk si i v zimě rád dokáže, že je prostě borec… Děti s sebou vezměte také, ty 
se vyřádí ve dvanácti a půl metrovém bazénu určeném jen pro ně. Jsou tu finské sauny, takže 
odpočinek je rovněž zaručen. Otevřeno je denně včetně zimních měsíců.

Bazén Rumburk

w w w.srasrumburk.c z
info@srasrumburk.c z
+420 412 332 590

U Nemocnice, 408 01 Rumburk

Relaxační areál Toscana Therme je klenot. Základem jsou bazény a víř ivky, dominantně pod 
střechou. Př irozenými spojenci relaxačního programu jsou tu teplo, voda, zvuk a světlo. Za-
pojíte prostě všechny smysly. Tak třeba ojedinělý systém Liquid Sound®- tekoucí zvuk. Voda 
i prostor kolem ní a nad ní jsou prozářeny rafinovanou a měnící se světelnou šou, vodou se 
rozléhá hudba, která jakoby vyvěrala př ímo ze země a omývala vaši duši stejně blahodárně, 
jako to voda dělá s vaším tělem. Projekce na stěnu z vodních kapek také často neuvidíte.  
Lázně mají otevřeno dlouho do noci každý den.

Toscana Ther me

w w w.toskanaworld.net
badschandau@toskana-therme.de
+49 35022-54610

Rudolf-Sendig-Straße 8a, 01814 Bad Schandau

Z centra Varnsdorfu do středu půvabného městečka Großschönau je to přesně čtyř i kilometry. 
Nedaleko za hranicemi města leží velmi oblíbené středisko volného času Tr ixi Park.
V létě je tu hlava na hlavě, v zimě klid a báječná a velmi široká nabídka indoorových well-
ness aktivit. Je tu vnitřní relaxační aquapark, který je až překvapivě útulný přestože je 
komfortně vybaven – je tu i tobogán a dětské brouzdaliště. Bazén je doplněn víř ivkami, ter-
mální parní kabinou i solnou jeskyní. Sauny jsou tu sdruženy do Saunového světa doplněného 
infračervenými kabinami a solár ii i saunovou zahradou. Vedle srubové sauny je tu sauna fin-
ská, saunárium s bylinnými vůněmi.

Tr ixi  Fer ien Park

w w w.tr ix i-park.de
bad@tr ix i-park.de
+49 358416310

Jonsdor fer Str. 40, 02779 Großschönau

Nějakých dvanáct kilometrů severně od Šluknova leží město Schirgiswalde-Kirschau. A protože 
jste v Horní Lužici, najdete tu i název Šěrachow-Korzym. Tady se po celou zimu dá zajet do 
nevelkých, ale velmi pohostinných termálních lázní, do střediska Körse-Therme. Jako jediní 
ve východním Sasku tu mají bazén se slanou vodou, který je doplněn o víř ivky a masážní 
trysky, parní kabinu, odpočinkovou zónu se sluneční lavicí, solár ia, infračervenou kabinu  
a tř i druhy solných jeskyní. Je tu také saunová zóna s finskou, selskou, bylinnou i bio sau-
nami, nabízejí se masáže, zábaly.

Körse-Ther me v  Kirschau 

w w w.koerse -therme.de
info@koerse -therme.de
+ 49 (0) 35 92 / 51 58 30

Badweg 3, 02681 Kirschau

Specialitou lázní je bylinná sauna, nabízí se ale také klasická finská sauna, saunarium pro ty, 
kterým klasická sauna nedělá právě nejlépe, ř ímská parní komora, víř ivky… Nabídka wellness 
procedur je také velmi pestrá, budou vás tu rozmazlovat a hýčkat bylinkami, řasami, kozím 
máslem, pupalkovým olejem nebo růžovými lístky, zlákají vás i do or ientální parní lázně, 
pochopitelně opět doplněné o intenzivní vůni bylin, můžete absolvovat bahenní lázeň, tu-
reckou mokrou masáž anebo vstoupíte do velkorysé bronzové vany s 280 litry bylinné lázně, 
jejíž účinek je ještě umocněn éter ickými oleji. 

Bylinné lázně Kräuter v italbad

w w w.kraeuter v it albad.de
info@kraeuter v it albad.de
+49 035971 52533

Hammerstraße 1, 01855 Sebnitz


