České Švýcarsko a Lužické hory
Termín zájezdu 8. – 14. 9. 2019

Cena zájezdu: 5300,-

Skalní hřbety, pískovcové věže, stolové hory, kaňony, roubené chalupy i hrázděné domy,
říčky Křinice, Kamenice a pochopitelně naše největší řeka Labe. Vše najdeme v nejmladším
Národním parku České Švýcarsko. Většinu území park obepíná CHKO Labské pískovce
s Děčínským Sněžníkem, skalním městem Tiské stěny, kaňonem Labe s nejnižším
bodem v ČR, Jetřichovické skály a symbolem NP Pravčickou bránou. Na to vše z jihu
vzhlíží nejvyšší bod NP Růžovský vrch.
V sousedství Českého Švýcarska najdeme romantické Lužické hory, které bezesporu patří
mezi skvosty našich pohoří. Malebná krajina Lužických hor je totiž jen málo dotčena
rozvojem lidské činnosti. Lze ji proto právem nazývat tím pravým rájem pro milovníky
panenské přírody a klidu. Právě zachovalá příroda je jeden z trumfů Lužických hor.
Vydejme se spolu tedy na nejvyšší vrchol Luž, vrch Jedlová s rozhlednou a turistickou
chatou nebo na horu Klíč s panoramatickým rozhledem.
Navštívíme i sousední Německo s historickým rázovitým krajem Lužice. V německém
Oybinu je skalní hrad z dob Karla IV. a zachovalé hrázděné domy. V druhé polovině zájezdu
si uděláme odpočinkový den v nedalekých barokních Drážďanech.

1. den 8. 9. 2019

Z Oybinu (Německo) na Luž (nejvyšší vrchol Lužických hor)

Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je asi největší turistickou atrakcí Ţitavských
hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní Luţice. Po její prohlídce a vyhlídkách
z ochozů se vydáme německým územím na vrch Kellerberg se stopami po dobývání rud.
Sejdeme na hraniční přechod Krkavčí kameny. Po českém území přejdeme na hraniční
přechod Waltersdorf, odkud začneme stoupat na nejvyšší vrchol Luţických hor Luž
(793m).

2. den 9. 9. 2019

Jetřichovické skály a vyhlídky

Jedna z nejkrásnějších částí Českého Švýcarska plná skal, vyhlídek, roklí i starých chalup se
zachovalou architekturou. Z Vysoké Lípy sestoupíme k Dolskému mlýnu, známému
z pohádky Pyšná princezna. Údolím proti proudu Kamenice přijdeme do Jetřichovic.
Z Jetřichovic prudším výstupem dojdeme na Mariinu skálu s krytou rozhledovou plošinou.
Další cesta nás zavede ještě k vyhlídkám Vilemínina stěna a Rudolfův kámen.
Vysokolipskou silnicí dojdeme pod skalní hrad Šaunštejn, kam si ti rychlejší budou moct
odskočit. Ostatní dojdou do Vysoké Lípy k autobusu.

3. den 10. 9. 2019 Tiské stěny a Děčínský Sněžník
Dopolední program nám vyplní jedna z nejstarších částí CHKO Labské pískovce, Tiské
stěny, které si můţeme projít po Malém nebo Velkém okruhu. Přes méně známé Volské
kameny dojdeme ke kempu Ostrov pod úpatí Děčínského Sněžníku. Po pětikilometrovém
stoupání budeme u rozhledny na Děčínském Sněţníku. Autobusem se převezeme do
Děčína, kde bude dostatek času na poznání tohoto přístavního města. Zámek, rozhledna
Nebíčko nad Pastýřskou stěnou, Zoo, řetězová lávka přes rybniční náhon, skalní průchod
pod zámkem…

4. den 11. 9. 2019 Jedlová a Tolštejn
Druhý den v Luţických horách začneme na Stožeckém sedle, odkud vystoupíme přes
Stožec na vrch Konopáč s dalekým výhledem na Luţicko. Sejdeme do Jedlové, abychom
mohli začít opět stoupat. Tentokrát budeme mít před sebou vrch se zříceninou hradu
Tolštejn. Sestoupíme z Tolštejna a bude nás čekat poslední výstup dne na vrchol Jedlová
s restaurací a rozhlednou. Po odpočinku a rozhledu na Jedlové sestoupíme k autobusu do
JIřetína pod Jedlovou.

5. den 12. 9. 2019 Drážďany
Odpočinkový den v druhém největším městě Saska. Mezi nejzajímavější památky
patří Zwinger, systém barokních staveb, které byly součástí původního opevnění a dnes
slouţí jako sbírky muzea. Japonský palác, Královská ulice, Augustův most (kterému byl
za vzor Praţský Karlův most). Nové královské město je umístěno přes řeku za Augustovým
mostem. Staré město je na památky bohatší a najdete zde opravdové unikáty, jako je
například Brühlova terasa s pozůstatkem původního opevnění a muzeem fortifikace. Hned
vedle se nachází Albertinum, Akademie umění a Sekundogenitura. Brühlova terasa končí
u Augustova mostu a zde najdete hned vedle sebe několik velmi zajímavých staveb:
Stavovský dům, Katedrálu, Georgentor, Rezidenční zámek. Nejzajímavější památkou
Dráţďan je ale pravděpodobně kostel Frauenkirche, který byl po válce prakticky celý
postaven znovu.

6. den 13. 9. 2019 Pravčická brána a soutěsky na Kamenici
Tento den bude patřit jedné z nejhezčích partií NP. Z parkoviště u hotelu na Mezní louce se
vydáme Gabrielinou stezkou nad Černým dolem a Pravčickým dolem k symbolu celého
Českého Švýcarska, k Pravčické bráně. Sejdeme na okraj Hřenska, odkud dojdeme
k soutěskám na Kamenici. Edmundovou a Divokou soutěskou se proti proudu vrátíme
pěšky i za pomoci pramic zpět pod Mezní louku. Cesta soutěskami je opravdovým záţitkem
vyhledávaným většinou návštěvníků Českého Švýcarska.

7. den 14. 9. 2019 Ze Svoru do Boru
Poslední den strávíme opět v Lužických horách. Ze Svoru vystoupíme na náš poslední kopec
zájezdu. Klíč patří k nejlepším výhledovým bodům nejen v oblasti Lužických hor, ale i z hlediska
celé ČR. První variantou sestupu bude cíl v Novém Boru, druhou o trochu delší bude procházka
ke skalnímu hradu Sloup v Čechách, kde náš zájezd zakončíme. Při delší variantě si uděláme
krátký výšlap na Havraní skály (sedm skalních věží) s výhledem na Nový Bor, Klíč, velkou část
Lužických hor, Máchův kraj i Ještědský hřbet.

Ubytování:

Hotel JEF Doubice

Stravování:
Nástupní místa :

Zajištěno formou polopenze.
Frýdek Místek: před budovou Komerční banky u nádraží ČD

Sraz v 5:00
Odjezd v 5:10
Pro cestující z Ostravy bude nástupní místo určeno dodatečně.
Je nutné dodrţet přijatelnou váhu zavazadla, tj.15kg.
Snaţte se o maximální skladnost.
Cena zahrnuje:

Dopravu klimatizovaným autobusem (cca 1300km), 6x ubytování,
polopenze, obecní rekreační poplatek.

Cena nezahrnuje:

Jednotlivé vstupy, občerstvení a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“.

Nezapomeňte:

kartičku pojištěnce (evropský průkaz zdravotního pojištění).
Kaţdý účastník by měl mít svoji osobní lékárničku.
Pro návštěvy v NDR… přiberte marky a kdo chce utrácet, tak i €

Mapové podklady: KČT 1:50 000 č. 12. České a Saské Švýcarsko
KČT 1:50 000 č. 14. Lužické hory
Vedoucí zájezdu:

Martin Mrkos

+420 736 771 432

