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Hrady a zámky, zříceniny
Výletní zámeček Sokolí hnízdo pod Pravčickou bránou

Děčínský zámek (Růžová zahrada)

Benešov nad Ploučnicí

Šaunštejn

Falkenštejn

Tolštejn

Jistě Vás zaujmou dochované interiéry stavby z r. 1881, kterou nechali postavit Clary-Aldringenové. Ve
výletním zámečku s restaurací bylo zpřístupněno muzeum NP Č.Švýcarsko.
Areál je otevřen od dubna do října denně od 10.00 do 18.00,
V zimě o víkendu: od 10:00 do 16:00. Denně je Vám k dispozici turistické informační centrum.
Vstupné: dospělý 45,- Kč, dítě 30,- Kč
Kontakt:  412 554286, 0604 238209, 222 874 364

,

Klasicistní zámek,  nedávno prošel rekonstrukcí. Doporučujeme návštěvu Růžové zahrady, kde je
nádherná vyhlídka na Děčín. Na Děčínský zámek, stejně jako do Růžové zahrady  se dostanete tzv.
Dlouhou jízdou  292 metrů dlouhou cestou ohraničenou 7,5 metrů vysokými zdmi. Samotný výstup k
zámku je proto zajímavým zážitkem.
Vstupné: Zámek: dospělý 30,-Kč, dítě 15,-Kč, Růžová zahrada: dospělý 12,-Kč, dítě 6,-Kč
Provozní doba: Zámek: denně 9:00  17:00, Růžová zahrada: denně 9:00 - 20:00
Kontakt: 412 518 905 (zámek), 412 531 549 (muzeum), 412 535 258 (Růžová zahrada)

Dominantou města je vlastně dvouzámek ze 13.století, Dolní a Horní zámek. V zámku je stálá výstava
čínského umění, denní i noční prohlídky, společenské akce.
Otev.doba: dubenříjen st-ne 9.0016.00, květenzáří út-ne 9.0018.00
Vstupné: oba zámky dospělý 60,- Kč, dítě 30,- Kč
1 zámek dospělý 40,- Kč; dítě, důchodce 20,- Kč

Neboli Loupežnický hrad nedaleko Vysoké Lípy. Dnes spatříte už jen zbytky skalního hradu, spojené
můstky, ze zříceniny, ke které se váže mnoho pověstí, budete mít nádherný výhled do okolí.
Výstup na skalní plošinu, kde hrad stával, po kovových žebřících.
Celoročně volně přístupný

Už jen zbytky skalního hradu stojícího SV od Jetřichovic. Zachovala se jen síň vytesaná do skály s
okenním výklenkem a kapličkou. Z vrcholu se Vám naskytne široký výhled do okolí (Havraní skála,
Růžovský vrch, Děčínský Sněžník). Obtížnější cesta vzhůru ke hradu.
Celoročně volně přístupný

Zřícenina hradu nad Jiřetínem pod Jedlovou, ke které se Váže mnoho pověstí o strašidlech a loupežnících.
Možnost občerstvení v útulné, nově otevřené restauraci
Vstupné: 10,- Kč
Otev.doba: 9:00  21:00 (dle přání i déle)

info@cztour.cz
www.cztour.cz www.pbrana.cz

Kontakt: 412 586 575, zamek-ben-pl@posta.xion.net

Če
sk

é 
Šv

ýc
ar

sk
o

Hřensko 82, 407 17 , Tel./Fax: 412 554 286, e-mail: info@cztour.cz, http://www.cztour.cz

infolinka 412 554 286

3

Hrady a zámky, zříceniny

cílová místa



Zámecký vrch

Pustý zámek

Pevnost Köenigstein

Pravčická brána

Děčínský Sněžník

Zalesněný kuželovitý kopec JV od České Kamenice. Znovu postavená 12 m vysoká dřevěná věž s
otevřenou zastřešenou plošinou. Zajímavostí jsou zříceniny gotického Kamenického hradu nejasného
původu.
Celoročně volně přístupný

Toto  místo se nachází u České Kamenice směrem na Mlýny  Kytlice. Dříve zde býval zámek, dnes zde
můžete spatřit pouze zříceninu na kopci, ze kterého je výhled do údolí. V okolí tohoto místa roste v létě a
na podzim hodně hub. Zajímavostí tohoto místa je také to, že se jedná o 2. nejužší místo na světě  ve velmi
úzkém prostoru mezi skalami se tísní železnice, potok a silnice.
Celoročně volně přístupný

Je pevnost na pískovcové stolové hoře, ze které je nádherný výhled. Nejzajímavější je asi hluboká studna,
která zásobuje celý areál vodou, stará zbrojnice, klenotnice, bývalé vězení. Podél hradeb vede naučná
dendrologická stezka (dendrologie = nauka o dřevinách). Možnost občerstvení, informační centrum
Otev.doba: duben  září 9.00  20.00, říjen 9..00  18.00, listopad  březen 9.00  17.00
Vstupné: dospělý 4 EUR, dítě 3 EUR, rodinné 11 EUR (rodiče, děti do 16ti let)

Ze samotné Pravčické brány se už sice nerozhlédnete, ale z vyhlídek v areálu ( ve výšce 441 m)
dohlédnete až na Děčínský Sněžník. V areálu můžete navštívit výletní zámeček Sokolí hnízdo, kde bylo
otevřeno muzeum NP Č.Š., k dispozici Vám je turistické informační centrum, občerstvit se můžete v
restauraci.
Otevřeno duben  říjen, denně od 10.00  18.00
v zimě od 10:00  16:00
Vstupné do areálu : dospělý 45,-Kč, dítě 30,-Kč
Kontakt: 412 554 286, 604 238 209, 222 874 364
info

,

Z vrcholu této rozhledny (723 m) se nabízí nádherný výhled na České i Saské Švýcarsko, Lužické hory,
České Středohoří i Krušné hory.  Po výstupu jistě uvítáte možnost občerstvení v turistické chatě. Autem se
dostanete 1,5 km pod rozhledu  dále platí zákaz, je nutný výstup.
Otevřeno: denně od 10:00  17:00
Vstupné: dospělý: 10,- Kč, dítě 5,- Kč
Kontakt:
• rozhledna: MÚ Jílové: 412 550 201
• restaurace: p. Svoboda 412 551 000

Tel.: +49 35021 64607
www.festung-koenigstein.de
info@festung-koenigstein.de

Rozhledny a vyhlídky

@cztour.cz
www.cztour.cz www.pbrana.cz
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Hrady a zámky, zříceniny / Rozhledny a vyhlídky

cílová místa



Chlum

Belveder

Vlčí hora

Tanečnice

Dymník

Jedlová

Mariina vyhlídka

Nenápadná, nově zrekonstruovaná rozhledna nad Děčínem (Březiny). Výhled do širokého okolí Děčína.
Celoročně volně přístupná.

Je vyhlídková terasa západně od Labské Stráně, ze které spatříte údolí Labe i okolní skalní útvary.
Možnost občerstvení ve stylové restauraci a v kiosku.

Kamenná rozhledna s vyhlídkovou plošinou, kterou naleznete v Rumburské pahorkatině.
Do konce dubna: so, ne: 10:00  15:00
Letní provozní doba  1.5.  30.9.
Pondělí zavřeno, út  so 10.00  18.00, ne 10.00  15.00
Ostatní provozní doba  jen o sobotách, nedělích a svátcích
So 10.00  16.00, ne 10.00  15.00
Štědrý den a Silvestr zavřeno
Vstupné : dospělý 15,- Kč, dítě od 6 do 15 let, vojáci, důchodci, studenti, členové KČT 8,- Kč
Možnost občerstvení v obci Vlčí Hora

26 m vysoká nejsevernější rozhledna v Čechách, západně od Mikulášovic v blízkosti německé hranice.
Kamenná osmiboká rozhledna, ze které je nádherný výhled na Č.Švýcarsko, Sasko, Lužické hory. U
rozhledny stojí restaurace.
Otev.doba: od května: po  čt :10:00  20:00,
pá  so 10:00  22:00, ne 10:00  20:00
Vstupné: Dospělý: 15,- Kč, dítě 6  15 let: 10,- Kč,
výpravy nad 10 osob: 7,- Kč

Rozhledna na čedičovém vrchu nedaleko Rumburku,
nedávno rekonstruována. Zastřešená a zasklená plošina. Téměř kruhový výhled, pouze na JZ mírně
převyšují stromy. Autem se dostanete téměř pod rozhlednu, možnost parkování, pod rozhlednou je
restaurace.
Rozhledna je celoročně volně přístupná

23 m vysoká kamenná rozhledna na vrcholu byla spolu s turistickou chatou nedávno opravena, je třetím
nejvyšším vrcholem Lužických hor. Vhodný tip pro celoroční turistiku a zimní sporty. Občerstvení v
restauraci, možnost ubytování. Vstupenku do rozhledny je možné zakoupit v restauraci.
Otevřeno denně 9.00  19.00.
Vstupné: 10,- Kč za osobu, děti do 10 let zdarma

Malý domeček na vrcholu Mariiny skály je dominantou Jetřichovicka. Nejúžasnější pohled z vyhlídky
můžete spatřit v době západu, popř. východu slunce. V roklích na západním a JZ úbočí spatříte četné
skalní věže.
Celoročně volně přístupná.

Kontakt: 412 383 768

Kontakt: 412 394 289, 603 976 027

Tel. : 412 379 046
www.jedlova.cz
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Rudolfův kámen

Zámecký vrch

Šaunštejn

Luž

Klíč

Růžovský vrch

Pastýřská stěna

Pravčická brána

Z dřevěného vyhlídkového domečku na pískovcovém vrcholu severně od Jetřichovic je nádherný výhled na
skalní město. Je nutná opatrnost při výstupu.
Celoročně volně přístupný.

Zalesněný kuželovitý kopec JV od České Kamenice. Znovu postavená 12 m vysoká dřevěná věž s
otevřenou zastřešenou plošinou, volně přístupná. Zajímavostí jsou zříceniny gotického Kamenického
hradu nejasného původu.

Neboli Loupežnický hrad nedaleko Vysoké Lípy. Dnes spatříte už jen zbytky skalního hradu, spojené
můstky, ze zříceniny, ke které se váže mnoho pověstí, budete mít nádherný výhled do okolí. Výstup na
skalní plošinu, kde hrad stával, po kovových žebřících.
Celoročně volně přístupný

Nejvyšší vrchol Lužických hor, čeká Vás nádherný výhled do okolí  Čechy i SRN, občerstvit se však musíte
pod vrcholem. Celoročně volně přístupný.

760 m vysoký vrchol v Lužických horách nedaleko Nového Boru Vás zaujme především svým pravidelným
tvarem. Směrem k JZ  spatříte převislou skalní stěnu, kde se koncem zimy vytvářejí krápníky a ledopády.
Směrem na J na rozcestí červené a modré stezky můžete využít zdroje pitné vody.

nazývaný pro svou mohutnost a dominantní postavení v okolní krajině též „Děčínská Fudžijama“. V
současné době se nabízejí jen omezené výhledy z úbočí. Samotný výstup na půvabný zalesněný vrchol je
však zajímavým zážitkem.

Vyhlídkové místo na Děčín a tok Labe, nedaleko se nachází ZOO. Možnost občerstvení v restauraci, která
je součástí “zámečku“ stojícího na vrcholu skály.
Vyhlídkové místo je celoročně volně přístupné.

Největší pískovcový most v Evropě. Z vyhlídek je nádherný výhled na České i Saské Švýcarsko. V areálu
můžete navštívit výletní zámeček Sokolí hnízdo, kde v nejbližších dnech budete moci navštívit  muzeum
NP Č.Š., k dispozici Vám je turistické informační centrum, občerstvit se můžete v restauraci.
Otevřeno duben  říjen, denně od 10.00  18.00
v zimě od 10:00  16:00
Vstupné do areálu: dospělý 45,-Kč, dítě 30,-Kč
Kontakt: 412 554 286, 604 238 209, 222 874 364
info

,

Romantická místa

@cztour.cz
www.pbrana.cz www.cztour.cz
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Soutěsky

Dolský mlýn

Mariina vyhlídka

Kyjovské údolí

Ledová jeskyně

Zadní Doubice

Trpasličí jeskyně

Tokáň

Romantická plavba lodičkou na říčce Kamenici Tichou (Edmundovou) a Divokou soutěskou s veselým
výkladem převozníka. Jezdí se v obou směrech, po proudu i proti proudu. Na Mezním můstku mezi
soutěskami je možnost občerstvení v restauraci.
Otevřeno denně od velikonoc do konce října, Divoká soutěska 9.00  17.00, Edmundova soutěska 9.00  18.00
Vstupné : jedna jízda dospělý 50,- Kč, dítě 25,- Kč

Zřícenina bývalého mlýna je k vidění na tajemném romantickém místě v rokli říčky Kamenice 1 km od
Vysoké Lípy. Mlýn je známý hlavně z natáčení pohádky Pyšná princezna. Objekt je opředený mnoha
příběhy. Dodnes tu prý bloudí duch zavražděného mlynářova syna.
Poblíž (u kamenného mostu) stojí chráněný Královský smrk vysoký 27 m a starý cca 160 let.

Malý domeček na vrcholu Mariiny skály je dominantou Jetřichovicka, nabízí se nádherný výhled.
Nejúžasnější pohled z vyhlídky můžete  spatřit v době západu, popř. východu slunce. V roklích na
západním a JZ úbočí spatříte četné skalní věže.
Celoročně volně přístupná.

Se nachází v kaňonu Křinice mezi Kyjevem a bývalou osadou Zadní Doubice, najdete zde stopy po
někdejších stavbách skalních hrádků a mlýnů. Nabízí se zde i romantické koupání v přehradní nádrži a
několik skalních vyhlídek.

Jedno z nejúžasnějších míst v oblasti Českého Švýcarska západně od Kyjova. Při vstupu do jeskyně, kterou
je však obtížné naleznout, se Vám naskytne neuvěřitelný pohled na les ledových rampouchů a ledových
útvarů. Místo je však nutné navštívit v zimních měsících, poněvadž tato ledová krása na jaře zaniká.
Jeskyně je volně přístupná.

Dnes už zaniklá osada při soutoku Křinice a Brtnického potoka, na české straně ji připomíná jen několik
místností tesaných ve skále, na německé straně zůstalo jediné stavení. Nedaleko se nachází hraniční
přechod pro pěší (z Krásné Lípy do Hinterhermsdorfu).

Nenáročný výstup do stráně, kde jsou ve skále vytesaní trpaslíci a Sněhurka. Že objevíte všech 7 trpaslíků
nezaručujeme. Toto pohádkové místo se nachází nedaleko  Rynartic u Jetřichovic.
Celoročně přístupné.

Původní hájovna a několik srubů v alpském slohu v Jetřichovických stěnách dnes nabízejí romantické
ubytování a hostinec s  příjemným posezením.
Možnost rezervace ubytování na

Kontakt: 412 558 245, 605 769962

Nedaleko Doubice na pravém břehu řeky Křinice se nachází skalní převis s podzemními prostorami, kde
se v zimě vytvářejí ledové rampouchy a záclony. Toto místo je celoročně volně přístupné.

Www.soutesky.cz

www.cztour.cz

Jeskyně víl
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Přírodní památky

Největší pískovcový most v Evropě. Z vyhlídek je nádherný výhled na Č. i S.Švýcarsko. V areálu můžete
navštívit výletní zámeček Sokolí hnízdo, kde je v galerii výstava fotografií z NP Č.Š. a  muzeum NP Č.Š., k
dispozici Vám je turistické informační centrum, občerstvit se můžete v restauraci.
Otevřeno duben  říjen, denně od 10.00  18.00
v zimě od 10:00  16:00
Vstupné do areálu : dospělý 45,- Kč, dítě 30,- Kč
info

,

Romantická plavba lodičkou na říčce Kamenici Tichou (Edmundovou) a Divokou soutěskou s veselým
výkladem převozníka. Jezdí se v obou směrech, po proudu i proti proudu. Na Mezním můstku mezi
soutěskami je možnost občerstvení v restauraci.
Otevřeno denně od velikonoc do konce října, Divoká soutěska 9.00  17.00, Edmundova soutěska 9.00  18.00
Kontakt: 412 558 245, 605 769962
Vstupné : jedna jízda dospělý 50,- Kč, dítě 25,- Kč

Skalní město tvořené pískovcovými skalami u vsi Tisá, pokud máte trochu fantazie, poznáváte ve tvarech
skal podoby obličejů, zvířata,…dříve jste se do oblasti dostali pouze v doprovodu průvodce, dnes je oblast
přístupná po upravených a značených cestách.
Vstupné: dospělý 20,- Kč, dítě 10,- Kč

Čedičové varhany známé hlavně z pohádky o Pyšné princezně. Spatříte zde také malé, avšak nesmírně
hluboké jezírko. Místo se nachází v blízkosti silnice na konci Kamenického Šenova směrem na Nový Bor.
Celoročně volně přístupné.

Není problém sáhnout si na Pravčickou bránu, ale pouze na Malou Pravčickou bránu. Tento skalní útvar
najdete mezi Šaunštejnem a Mezní Loukou.
Celoročně volně přístupná.

Pravčická brána

Soutěsky

Tiské stěny

Panská skála

Malá Pravčická brána

@cztour.cz
www.pbrana.cz www.cztour.cz

www.soutesky.cz
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Architektonické památky

Na výletním zámečku Sokolí hnízdo pod Pravčickou bránou Vás jistě zaujmou dochované interiéry stavby
z r. 1881, kterou nechali postavit Clary-Aldringenové. Ve výletním zámečku s restaurací můžete  navštívit
muzeum NP Č.Švýcarsko.
Areál je otevřen od dubna do října denně od 10.00 do 18.00,  denně je Vám k dispozici turistické
informační centrum.
Vstupné: dospělý 45,-Kč, dítě 30,-Kč
v zimě: o víkendu od 10:00  16:00
Kontakt: 412 554 286, 604 238 209, 222 874 364

,

Poutní místo v Jiřetíně pod Jedlovou z konce 18.století, výstupem na Křížovou horu vnímáte příběh z Bible
na malovaných deskách. Na vrcholu se naskýtá nádherný výhled a možnost pokračovat po dalších
turistických trasách

Kaple z 18.století, k prohlídce jsou reliéfy italských mistrů, sochy Sibyl a proroků, nechybí znaky
Lichtenštejnů, motivy andělů, v ochozu je umístěno 13 zastavení křížové cesty.
Vstupné: dospělý 20,- Kč, dítě, student, důchodce 10,- Kč
Otev.doba: zima poso 812, 1316, léto pone 812, 13-17
Kontakt: IC Loreta 412 334 536

Janov  bývalý větrný mlýn z roku 1824, nyní slouží jako rekreační zařízení
Arnoltice  větrný mlýn holandského typu slouží nyní jako rekreační stavení
Růžová  původní větrný mlýn z roku 1878, dnes slouží jako penzion
Huntířov  první zmínky z katastrálního výpisu jsou z roku 1843, dnes rekreační zařízení

Pravčická brána - Sokolí hnízdo

Křížová hora

Loreta

Větrné mlýny:

info@cztour.cz
www.cztour.cz www.pbrana.cz
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Muzea
Muzeum Národního parku České Švýcarsko

Muzeum Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Muzeum Varnsdorf

Děčín

Kamenický Šenov

Ve Výletním zámečku Sokolí hnízdo pod  Pravčickou bránou
Expozice: fauna a flóra z oblasti Českého Švýcarska
Otev.doba: duben  říjen: denně od 10.00  18.00
Vstupné: v ceně vstupenky do areálu Pravčické brány
Kontakt: IC Českého Švýcarska 412 554286, 604 238209

Expozice: přírodovědná expozice, výroba textilu, zdravotnictví - lékařství, lázeňství, lidová architektura
domů, historie turistiky, zapomenutí hudební skladatelé Šluknovska. Muzeum v přírodě, skanzen, lidová
architektura.
Provoz. doba: st  pá: 10:00  16:00, so: 9:00  14:00, ne: 9:00  12:00

Expozice: dějiny umění, umělecké sbírky a osobnosti
Otev.doba: všední dny od 13.00  16.00
Momentálně z techn.důvodů uzavřeno

Okresní muzeum
Expozice: Vývoj lodní dopravy, Gotická plastika na Děčínsku, Ptactvo Děčínska, Město na louce, Procházka
starým Děčínem, Děčínský zámek v proměnách doby.
Otev.doba: denně kromě pondělí 9.00  12.00, 13.00  17.00
Vstupné: dospělý 30,- Kč, dítě, důchodci, vojáci 15,- Kč, pedagog.dozor zdarma

Sklářské muzeum
Expozice: rytého a broušeného skla podle vývoje od 17.století, vývoj zdejšího lustrařství a svítidel
Otev.doba: po zavřeno, út  ne 8:30  16.00
vstupné:dospělí: 20,- Kč, děti + důchodci:12,- Kč
skupiny: 15,- Kč dospělí, 10,- Kč důchodci + děti

Křinické nám. 4, 40746 K.Lípa
Tel. 412 383 412

Poštovní ul. 415, 40747 Varnsdorf
Tel. 412 372193

Čs.mládeže 1, 40502 Děčín
Tel. 412 531549, 532560 (fax 412 532560)

Osvobození 583, 47114 Kamenický Šenov
Info Glassicenter
Tel. 487 764 338

muzeum.dc@space.cz

www.glassicenter.cz
info@glassicenter.cz
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Č.Kamenice

Chřibská

Růžová  indiánské muzeum

Jiřetín p.J.

Rumburk

Muzejní železnice-Klub přátel lokálky
Nádražní ul., 407 21 Č.Kamenice

Jedna z nejstarších skláren, možnost exkurzí, nutné předem telefonicky dohodnout. Exkurze pro skupiny
max. 15 lidí (při větším počtu  rozdělení na skupiny)
Vstupné: dospělí 50,- Kč

Nám. Jiřího 1, 40756 Jiřetín p.J.
Tel/fax  413 379336,

Na valech 401/4, 40801 Rumburk
Tel. 412 332194

V kaňonu říčky Kamenice v Janské u České Kamenice se nachází labyrint podzemních systémů dlouhý
cca 4 500 m. Za 2. světové války zde německá letecká firma vyráběla letecké součástky, později zde byla
umístěna část sovětských vojsk.  Dodnes je část podzemí zahalena tajemstvím. V současné době máte
možnost tato místa navštívit - pro minimálně 8 osob se zde provádí 1,5hodinová exkurze, kterou je potřeba
alespoň den předem objednat. Při návštěvě těchto míst pocítíte atmosféru oné doby.
Návštěvy jsou možné během celého roku. Do prostoru je bezbariérový přístup. Školám jsou poskytovány
slevy. Doporučené vybavení návštěvníka: baterka, svetr (i v létě)
Dostupnost: železnice - výstupní stanice Veselé pod Rabštejnem, autobus: linka Česká Kamenice - Janská

Tel.: 603 885 038, 603 796 012
Provoz: pouze letní sezóna  víkendy  24.6.  10.9.
Jízda lokálkou na trase Č.Kamenice  Kamenický Šenov. Prohlídka stanoviště strojvedoucího a zastávka k
výstupu na zříceninu s rozhlednou „Zámecký vrch“
Cena jízdy: 1 směr: 20,- Kč, děti 10,- Kč
Zpáteční (tam a zpět): 30,- Kč, děti: 20,- Kč

Provoz. doba: všední dny 9:00  11:00
40744 Chřibská 380
Tel. 412 381 316

Toto „muzeum“ je možné navštívit pouze v létě, kdy zde  lidé žijící indiánským způsobem života postaví
indiánskou osadu s TP -  stany. Dozvíte se zde, jak indiáni žijí. Můžete si prohlédnout různé fotografie,
obrázky, nebo si zakoupit nějaký suvenýr. Především pro Vaše děti se zde připravují také divadelní scénky.

Expozice: hornictví, těžba nerostů
Štola  je součástí místního muzea, region.dolování, stříbro
Otev.doba 1.4.  31.10. po zavřeno, út  pá 10.00  15.00, so,ne 10.00  16.00. Prohlídky min. pro 2 osoby, děti do
5ti let nesmí.
Vstupné: Štola: dospělý 40,- Kč, dítě do 15ti let 20,- Kč
muzeum: děti i dospělí: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma

Expozice: dějiny umění, umělecké sbírky a osobnosti, regionální historie a historie města, historické
události
Otev. doba:
Středa  neděle - pevné vstupní doby: 9:00, 11:00,13:00
Čtvrtek (úklidový den): potřeba ověřit možnost vstupu

http://csd-bnb.net

mail info@jiretin.cz

Rumburk
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Koupaliště

Otev.doba: po 13.00 - 21.00, út - pá 8.00 - 21.00, so 10.00 - 21.00, ne 10.00 - 20.00
Vstupné: po - pá celodenní - dosp. 120,- Kč, děti 90,- Kč, 3hodinová - dosp. 70,- Kč, děti 60,- Kč
víkendová celodenní - dosp. 150,- Kč, děti 100,- Kč
3hodinová víkendová dosp. 80,- Kč, děti 70,- Kč
1,5hodinová víkendová dosp. 60,- Kč, děti 50,- Kč
Rozměry bazénu v hale: 25x10 m, max. hloubka 2 m
- skokanské stupně. V létě možnost proplavat z krytého bazénu do venkovního.
Vedle bazénu zde můžete využít také:
2 teplé vířivé bazény, 1 studený, 3 tobogány, solárium, saunu, spinning, odpočinek na lehátkách. Přímo v
hale u bazénu je možnost občerstvení.
Upozornění: vstup do haly povolen pouze v přiléhavých plavkách (ne v bermudech), je nutné vzít si s
sebou desetikorunu pro uzamčení šatny (bude navrácena) a
100,- Kč vratnou zálohu. Možnost parkování přímo před halou.

Provozní doba
Po 19:00 - 22:00 sauna
Út  13:00 - 17:00, 19:00 - 22:00 sauna
St  10:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
Čt  13:00 - 15:00, 16:00 - 19:00, 19:00 - 22:00 sauna
Pá 14:00 - 19:00, 19:00 - 22:00 sauna
So 10 - 16, 16 - 19 sauna
Ne 10 - 16, 16 - 19 sauna

Koupaliště - kontakt 412 332 238
V areálu koupaliště je možnost si zahrát squash, bowling. V restauraci se konají v sezóně i mimo sezónu
pravidelné páteční a sobotní diskotéky.

Provozní doba:
Po 17:00 - 19:00
Út  15:00 - 21:00
St  19:00 - 21:00 sauna + bazén 30,- Kč
Čt  15:00 - 21:00
Pá 17:00 - 19:00 plavání, 19:00 - 21:00 sauna + bazén 30 Kč
So 14:00 - 20:00
Ne 14:00 - 20:00

Koupaliště v areálu stejnojmenného hotelu v oblasti Tiských stěn a Děčínského Sněžníku (okres Děčín),
možnost parkování před areálem a občerstvení v restauraci, volný vstup

Rekreační kemp v okrese Děčín, možnost ubytování v rekreačních chatkách, jsou zde také plochy pro
stanování, vykoupat se můžete v místním velkém rybníku, kde také funguje půjčovna lodiček. Možnost
občerstvení. Ve Staré Olešce se také každoročně koná benefiční kulturní festival Olešská Kramle, který je
věnovaný tělesně a mentálně handicapovaným lidem.

DC - plavecká hala

Rumburk

Varnsdorf

Maxičky

St.Oleška

Oblouková 1400, Děčín 1
Tel.: 412 704 211, 412 704 212, 412 704 233

Plavecká hala - kontakt 412 332 590

Plavecká hala - Barvířská ul., kontakt : 412 371 311

Koupaliště, v letní sezóně možnost občerstvení v restauraci, kiosku.
Vstupné: 20,- Kč

bazendc@dcrelax.cz
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Jetřichovice

Kyjov

Velký Šenov

Horní Podluží

Doubice

D.Podluží

Jiřetín p.J.

Jílové

Bellevue - přímo vedle hotelu Bellevue se nabízí letní koupání v termálním bazénu o rozměrech 50x20 m.
Využití bazénu je určeno nejen pro hosty hotelu, ale také pro veřejnost.
Vstupné: 20,- Kč

u hotelu Spobyt - v areálu kempu bazén, do kterého přitéká voda z potoka, proto je zde poměrně studená
voda. Kontakt: 412 555 037

Nabízí se koupání ve velké, volně přístupné přehradě v krásném prostředí. Drobným nedostatkem je
pouze bahnité dno s prudkým spádem.

Možnost koupání ve 2 bazénech na koupališti situovaném v blízkosti lesa. Je zde možnost občerstvení v
kiosku nebo v restauraci. Převléknout se můžete v kabinkách .

koupaliště Slávie, bazén je díky různé hloubce vhodný jak pro děti, tak pro dospělé, opalovat se můžete na
travnaté louce, občerstvit se v kiosku nebo v restauraci - tu však můžete navštívit pouze oblečení (ne v
plavkách).

přírodní koupaliště u hotelu JEF
Volně přístupné

Koupaliště - volný vstup

Sportovní areál - 25 m dlouhý bazén, minigolf, fotbalové-beachvolejbalové-nohejbalové hřiště. Sport. Areál
je otevřen do začátku října.
Ceny a otev.doba se každoročně mění (informace poskytne p.Materna
Tel. 412 379 150, 412 379 231

V areálu koupaliště je 1 velký bazén, brouzdaliště pro děti  a 3 písková volejbalová hřiště. Pro odpočinek
pod sluncem je tu travnatá plocha. Koupaliště je v provozu od června do poloviny září (dle počasí).
Možnost občerstvení.
Vstupné: dospělý 10,- Kč, dítě 5,- Kč.
Provozní doba: denně od 10:00 do 19:00
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Jízdárny

Tenis

Lyžování

Golf

Všemily

Doubice

Doubice

Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou

Horní Podluží

Č.Kamenice

Jiřetín p.J.

Jezdecký areál v oblasti Národního parku, každý měsíc jsou zde pořádány závody. V areálu jsou ustájeny
koně, je zde rozlehlá hala, upravnené okolí se dvěma rybníčky, cvičné i závodní kolbiště, divácká tribuna,
což je ideální i pro rodiny s dětmi. Možnost občerstvení ve stylové restauraci.
Adresa: Jezdecký klub, Všemily 110, 40716 Jetřichovice
Tel/fax: +420 412 555 353

U penzionu Stará hospoda - nutné den předem zamluvit u p.Rezka
Tel.: 412 381 432

Možnost využití tzv. neprofesionálních(neudržovaných) kurtů, zdarma, volně „Profesionální kurty“ u
penzionu Stará hospoda - v sezóně udržované, nutno dohodnout s p.Rezkem

Tel.: 412 381432

2 sjezdovky dlouhé 1 000 m, s převýšením 250 m - denní provoz podle sněhových podmínek. V blízkosti
hotel Slovan - v dolní stanici vleku můžete využít jeho služby. Nejen běžkařům se zde nabízí romantické
okolí.
Ceny vleků se dozvíte po aktualizaci před zimní sezónou.
Kontakt hotel Slovan: 412 379 046

sjezdovka s umělým osvětlením, dlouhá přibližně 250 m - možnost večerního lyžování, vhodné pro
začínající lyžaře, občerstvení u vleku v kiosku.
Ceny vleků se dozvíte před zimní sezónou.

Prudká, poměrně krátká osvětlená sjezdovka. Vlek - kotvy
Rumburk - Strážný vrch - kontakt: 412 332 590,
provozní doba podle sněhových podmínek, umělé osvětlení

Hřiště minigolfu (18 jamek), tréninkové plochy pro klasický golf
Doporučujeme telefonickou dohodu předem
Kontakt: pan Materna 412 379 231, 412 379 150, 412 379 104

www.jizdarna-vsemily.cz

, poplatek 200,- Kč/hodina

,
poplatek 50 - 100,- Kč/hodina
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Bruslení

Rybaření

Střelnice

Kultura

Zimní stadion - momentálně mimo provoz

Zimní stadion - bruslení pro veřejnost
Otavská ul., kontakt : 412 372415, provoz listopad - březen

velký chovný rybník, lov povolen jen s rybář. lístkem

chovný rybník, lov povolen pouze s rybář. lístkem

chovný rybník, lov povolen pouze s rybář. lístkem

Střelnici naleznete na Špičáku kousek za cvičištěm pro psy.
Pro návštěvníky, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu je zde instruktor (příplatek).
Vstupné: 50,- Kč (+ náboje)
Provozní doba: So: od 13:00 - min. do16:00, na objednávku i ve všední den.
Kontakt: pan Ševců: Tel: 412 333 039

Potřebné informace získáte na
Nebo na tel: 412 554 286

V kulturním domě Střelnice (Děčín) se pravidelně konají společenské a kulturní akce jako plesy, taneční
kurzy, koncerty, konference, divadelní představení a společenské večery.
Společenský a kulturní dům Střelnice v Děčíně Vám dále nabízí pronájem společenských prostor: velký sál
s balkónem (kapacita 500 míst), malý sál (kapacita 130 míst), učebnu, salónek. Je zde také možnost
ubytování (kapacita 30 lůžek, 2 - 4 lůžkové pokoje, společ. soc. zařízení). Osvěžit a občerstvit se můžete v
Krušovické restauraci, baru nebo vinárně.
Každé léto Střelnice organizuje Mezinárodní hudební festival (dechové nástroje, mažoretky)

Děčín

Varnsdorf

Rybniště

St. Oleška

Varnsdorf

Střelnice Varnsdorf

Poskytujeme horolezecké kurzy, speleologické kurzy
v oblasti Národního parku České Švýcarsko.

Střelnice Děčín

Je nutné zajistit  si rybářský lístek u Českého rybářského svazu, Ústecká ul. 23, Děčín, Kontakt: 412 517 633

Paintball Krásná Lípa

Deseti a vícečlenné skupiny si zde mohou půjčit 2 druhy pistolí:
"Pistole ZGP" (18 ks), půjčovné 20,-Kč, kulička 2,-Kč - průměrná spotřeba 120 ks
"Semiautomati SPYDER"(18 ks), půjčovné 40,-Kč, kulička 1,60 Kč - průměrná spotřeba 280 ks
Kontakt: Bc. Zbyněk Marcín, Tel: 776 018 831
Zbynek.mar@centrum.cz

www.cztour.cz
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Adrenalin park Janská
Toužíte-li si zvýšit hladinu adrenalinu, navštivte nejvyšší lanové centrum v Evropě v Janské u Děčína.
Máte možnost vyzkoušet si zde fantastické atrakce na lanech. Svezete se až 50 km rychlostí 140 m
dlouhou lanovkou, vyzkoušíte kočičí klády, kdy balancujete na šikmých a vodorovných kládách, v týmu
minimálně osmi osob vyzkoušíte Obří Jakobův žebřík, slaníte se z 60 m skalního masívu a nakonec
(pokud jste starší 14 let) se zhoupnete na největší houpačce na sloupech v Evropě. Součástí aktivit v
adrenalinovém parku je také týmová bojová hra RUDÁ MISE v podzemním labyrintu bývalé tajné vojenské
továrny. Při těchto aktivitách samozřejmě nechybí odborné vybavení a dohled, které zaručují bezpečnost
�ábelských úkonů.
Provozní doba: So - Ne: 10:00 - 18:00
Ceny: př. 300,-Kč houpačka, 250,-Kč lanovka - kombinace 450,-Kč
Ceny ostatních aktivit jsou v podobné cenové relaci, záleží na jejich kombinacích.
Út - Pá: doporučena telefonická objednávka, ve všední dny je nutná účast min. 4 osob
Kontakt:  777 106 225, 608 817 220, 603 946 171
www.newday.cz, enjoy@newday.cz

ZOO

Pravidelné akce

Nenechte si ujít návštěvu děčínské zoologické zahrady.
Možnost občerstvení, dětské hřiště.
Otevírací doba: denně:
květen - srpen 8:00 - 19:00, září - říjen 8:00 - 18:00,
listopad - duben 8:00 - 16:00 (popř. podle počasí)
Vstupné: dospělý 50,- Kč, dítě 30,- Kč
Kontakt: 412 531 164, 605 260026

,
Adresa: Pastýřská stěna, 40502 Děčín IV

v červenci - konají se v Jiřetíně pod Jedlovou v prostoru hradu Tolštejn a jeho okolí, šermířské souboje,
atrakce pro děti, soutěže

2.týden v září - pou� na Křížovou horu v Jiřetíně pod Jedlovou, atrakce a soutěže, kolotoče, stánkový
prodej

30.4. - téměř v každé obci v podvečer, vatra, soutěže, atrakce, lampionové průvody

Několikadenní hudební festival ve volné přírodě (folk, rock, country…), každoročně se připravují také
doprovodné akce, jako je např. výlet do soutěsek, soutěže, hry, zpívání, zábava u táboráku, probíhá také
soutěž začínajících kapel.

Každoročně první víkend v září (letos 5. - 7. 9. 2003) se v Krásné Lípě koná sjezd motorkářů z celého
světa, kteří vlastí motocykl značky Čechie Böhmerland, která pochází právě z Krásné Lípy. Sjíždí se zde
asi 25 motorek. Na programu je jízda městem, zastávka na náměstí, kde motorkáři se svými stroji

Děčín

"Tolštejnské slavnosti"

"Svatojiřetínská pou"

"Pálení čarodejnic"

"Bezmezná Mezná"

Svaz motorkářů Krásná Lípa

www.decin.cz info@zoodecin.cz
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ZOO / Pravidelné akce

aktivity



Taxi
Děčín

České Švýcarsko - turistické informace, Pobočka Pravčická brána

pobočka Jetřichovice

IC Národního parku Českého Švýcarska

Loreta Rumburk

IC Varnsdorf

Astra taxi - 412 512 222
Radio taxi - 412 510 510

Česká Kamenice

Taxi mikrobus - 800 100 160
Taxi Zajíček - 412 582 978, 602 825 566

Hřensko

Taxi Tomšík - 412 554 109

Otev.doba : denně 10.00 - 18.00
Adresa: IC Pravčická brána, 40717 Hřensko 82
Tel.: +420 412 554286, +420 604 238209

,

Otev.doba: denně  9.00 - 18.00
Adresa: IC České Švýcarsko, 40716 Jetřichovice
Tel.: +420 605 278954

Adresa: 40746 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 383413, +420 605 790124
Otev. doba: sezóna 1.6.  - 1.9. po-pá 8.30-17.00 (polední pauza 12.00-12.30), so 9.00-15.00 (polední pauza), ne
9.00-14.00 (polední pauza). Mimosezóna po-pá 9.00-17.00 (polední pauza 12.00-12.30), so 9.00-15.00
(polední pauza)

9.května 149/27, 40801 Rumburk
Tel.: 412 334 536

Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf
Tel. : 412 370 859

www.cztour.cz www.pbrana.cz
info@cztour.cz

www.jetrichovice.cz
info@jetrichovice.cz

informace@ceskesvycarsko.cz

http://loreta.rumburk.cz
loreta@sluknovsko.cz

Ic.regia@varnsdorf.cz
www.varnsdorf.sluknovsko.cz

Otev.doba: po - pá 8.00 - 17.00, so 9.00 - 12.00

Informační centra Če
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Taxi / Informační centra

důležitá telefonní čísla



IC Jiřetín pod Jedlovou

IC - cestovní kancelář DEZKA Děčín

Možnost výběru z kreditní karty v pobočkách IC Pravčická brána a Jetřichovice

Děčín

Česká Kamenice

Rumburk

Varnsdorf

Otev.doba: po-pá 9.00-11.30, 12.30-16.00, so 9.00-11.30, 14.00-16.00, ne 9.00-11.30, 14.00-16.00. Mimo sezónu
bude otev.doba omezena zhruba o hodinu a zrušeno nedělní odpoledne.
Adresa: 40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel. : 412 379 336

Prokopa Holého 808/8, Děčín 4
Tel. 412 531 333, 412 532 136

denně 10.00 - 18.00

• Pohraniční ul., DC 1, tel. 412 590 111, bankomat uvnitř
• Husovo nám., DC 4, tel. 412 530 586, venkovní bankomat

• Masaryk. nám., DC 1, tel. 412 504 111, bankomat uvnitř

• Zbrojnická ul., DC 4, tel. 412 709 711

• Nám.Míru, tel. 412 582 502

• Nám. Míru, tel. 412 582 915

• Tř. 9.května, tel. 412 333 212

• tř. 9.května, tel. 412 333 311

• Lužické nám., tel. 412 333 435

• Otáhalova ul., tel. 412 372 083

info@jiretin.cz

dezka@space.cz

Bankomaty

Česká spořitelna

Komerční banka

ČSOB

Česká spořitelna

GE Capital Bank

Česká spořitelna

Komerční banka

GE Capital Bank

Česká spořitelna
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Informační centra / Bankomaty

důležitá telefonní čísla



Nemocnice

Policie 158

Odtahová služba

Záchranná služba - 155

Pohotovost

Policie pobočka Děčín

Děčín

Krásná Lípa

Česká Kamenice

Děčín - dospělí 412 510 666, děti 412 510 555
Č.Kamenice - dospělí 412 582 655, děti 412 582 102
Rumburk - 412 332 444
Varnsdorf - 412 372 444

Kaštanova ul.2, tel. 412 500 111

Odtahová služba Šíma -  U Rybníka 20, tel. 412 542 385, mobilní tel. 602 445 420

SOS Šrejma Vlad., E.Krásnohorské 33, tel. 412 383 393

Taxi, mikrobus, Sládkova 773, tel. 412 582318
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Nemocnice / Policie / Odtahová služba

důležitá telefonní čísla


