Předpokládaný program zájezdu
do Česko-Saského Švýcarska
1. den
Odjezd autobusu od restaurace Obecník v 05,00 hodin.
Prohlídka Panské skály (čedičové varhany u Kamenického Šenova – znáte z Pyšné princezny).
Návštěva Staré hospody v Doubici (možnost oběda, prohlídka rozlehlé zahrady s vyřezávanými
sochami, historickými vojenskými vozy, aj.)
Ubytování v hotelu Bellevue v Jetřichovicích
Individuální program – doporučujeme okružní procházku po nejkrásnějších vyhlídkách Českého
Švýcarska (přímo z hotelu na Mariinu vyhlídku, Vilemíninu stěnu a přes Rudolfův kámen zpět na hotel
– cca 5 km)

2. den
Autobusem na Mezní louku a odtud pěšky k soutěskám řeky Kamenice, sjezd Divoké soutěsky na
lodičkách, krátký přechod k Tiché soutěsce a poté sjezd soutěsky rovněž na lodičkách, poté pěšky
do Hřenska, odtud směr Pravčická brána a zpět na Mezní louku (cca 12 km).

3. den
Procházka skalního města v Tisé.
Výšlap na Děčínský Sněžník.
Procházka k Dolskému mlýnu.

4. den
Autobusem do Kyjova, poté Kyjovským údolím kolem řeky Křimice na Zadní Doubici, přes Hadí
pramen na Černou díru, poté směr chata Na Tokáni (odtud doporučujeme zacházku na Úzké schody
cca 1,5 km) a přes Purkartický les do Jetřichovic (cca 20 km). Lze se projít jen Kyjovským údolím na
Kyjovský hrad a poté zpět nebo z Kyjovského hradu dojít do Doubice.

5. den
Autobusem do Mezní Louky a poté pěšky směr Malá Pravčická brána a zřícenina hradu Šaunštejn.
Odtud do Vysoké Lípy (možnost občerstvení) a autobusem odjezd směr domov.

Přímo z hotelu lze podnikat zajímavé vycházky po okolí například do Pavlínina údolí, k zřícenině
Dolského mlýna (znáte z Pyšné princezny), k zřícenině hradu Falkenštejn a dále směr Úzké schody.
Z hotelu je to kousek na zastávku linkových autobusů, které Vás přepraví na další zajímavá místa.
V případě nepříznivého počasí bude možnost volby náhradního programu: pevnost a zámek
Königstein v Německu, zámek v Benešově nad Ploučnicí, zámek Děčín, zámek Šluknov, nacistická
podzemní továrna Rabštejn, loreta Rumburk, muzeum skla v Kamenickém Šenově,…..
Turistika je plánovaná jako méně náročná. Zdatnějším jedincům se meze nekladou. Uvítáme jakékoliv
návrhy na zpestření programu zájezdu.
V ceně zájezdu je zahrnuto: doprava a ubytování v hotelu s polopenzí
Vstupné nezahrnuté v ceně zájezdu:
Pravčická brána – dospělý Kč 75,--, děti a důchodci Kč 25,-Divoká soutěska (plavba na lodičce) – dospělí Kč 60,--, děti a důchodci Kč 30,-Tichá soutěska (plavba na lodičce) – dospělí Kč 80,--, děti a důchodci Kč 40,-Tiské skály – dospělí Kč 30,--, děti Kč 15,-Pojištění v zahraničí
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