České Švýcarsko během podzimní pandemie
Pravidelný INFORMAČNÍ SERVIS Českého Švýcarska

Foto: Martin Rak

v době pandemie

Termín: 3.12.-10.12. 2020

29.4. - 13.5.2021

O.P.S. informuje:


Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko spolu s partnery z regionu iniciovala vznik nových turistických linek propojující Liberecký a Ústecký kraj. Obě linky – cyklobus z České Lípy do Jetřichovic i
turistický vlak z Liberce do Mikulášovic přes Německo, vyjedou již tento víkend 1.5. a budou
v provozu do 31.10.2021 o víkendech a svátcích.



Od pátku 30.4. otevíráme výdejní okénko, přes které budeme podávat turistické informace. Otevřené
bude od pá-ne a to 9-17 hod. Je to dočasné řešení do doby, než budeme moci otevřít Informační centrum s expozicí



Na úterý 11.5. připravujeme on line školení infocenter a recepcí hotelů a ubytování v regionu

Správa národního parku informuje:


Aktuální informace o omezení vstupu a přechodně uzavřené turistické cesty v NP České Švýcarsko (z
důvodu bezprostřední hrozby pádu smrkových souší), bližší informace zde:
npcs.cz/bezpecnost#omezeni



Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem
je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených
lýkožroutem smrkovým. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení
nebo námrazy. Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla
pro návštěvu národního parku.

Informace k dopravě:


O víkendu od 1.5. se rozjedou nové turistické linky do Českého Švýcarska a budou v provozu do
31.10.2021



Cyklobus z České Lípy do Jetřichovic



Turistický vlak z Liberce do Mikulášovic přes Německo



Bližší informace zde: facebook.com/idollk/posts/3943564922406603 , facebook.com/libereckraj/
posts/1959652967521204 , iidol.cz/stranky/56:letni-sezona.html?
fbclid=IwAR2iSt6lWHfmzp7dUPD2KlUG4u9t-m8E148vHejzyt0sx4lBrmS8jViPycI



Od 18.4. je v provozu Lužickohorský rychlík propojující Prahu a Střední Čechy s Lužickými horami a Českým Švýcarskem. Bližší informace zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/ovikendu-se-rozjedou-nove-turisticke-linky-do-ceskeho-svycarska

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.



do 15. 6. je uzavřena silnice III/25861 Jetřichovice - Rynartice z důvodu oprav dešťové kanalizace. Dojde k úpravě provozu turistické autobusové linky 434 Krásná Lípa – Jetřichovice –
Děčín. Bližší informace zde: ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/uzavera-silnicejetrichovice-rynartice



V termínu od 28. 4. do 18. 5. 2021 bude provedena úplná uzávěra v ulici Kyjovská v Krásné
Lípě v úseku od Křinického náměstí po křižovatku s ulicí Mánesovou, bližší informace zde:
Město Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska (krasnalipa.cz)

Tipy na výlet: ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety


Edmundova soutěska Hřensko otevřena denně od 9 do 18:00 hod. Divoká soutěska je prozatím uzavřena. Vše probíhá za zvýšených hygienických opatření a v lodičce se obsazuje max. 50% kapacity.



Pravčická brána je otevřena denně, vč. výdajového okénka od 10 do 18 hod.
Změny vyhrazeny, vstupné ano.



Mariina vyhlídka v novém. Na nově zrekonstruovanou vyhlídku a její nový altán je neomezený přístup



ZOO Děčín venkovní areál je otevřený od 8 do 18 hod.



Lodí z Děčína do Hřenska, o víkendech a svátcích vyjíždí loď z Děčína v 11:25 hod. a ze Hřenska se vrací
v 15:10 hod. Až do 30.5. Cena jízdného je 30,- Kč za dospělého.

Otevřená okénka a služby, tipy:


Coffee & Books Děčín : Každý všední den 8 -18 hod. a v so a v ne 9 - 17 hod.



Bohemian Coffee House Rumburk: Každý všední den 7 - 18,30 , so 9,30-18,30 a ne 13,30-18 hod.
Kavárna funguje jako pultový prodej kompletní nabídky s sebou.



Penzion Na Stodolci Chřibská: otevřený prostor Formanky, nabídka čerstvých jídel, čerstvého pečiva,
paštik, marmelád, nakládaných dobrot s sebou. Pá-so 11:30-20 hod., ne 11:30-17 hod.



Luční bar Kamenná Horka: denně okénko a také možnost navštívit prodejnu uměleckých děl



Nobilis Tilia Vlčí hora: otevřena prodejna vůní út—ne



Café Nostalgie Krásná Lípa : so a ne



Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa: výdejní okénko McFalk: po-čt 8 -18 hod. pouze výdej piva, pá-ne 11
- 18 hod. vč. kuchyně



U Fořta Mezní Louka: pá-ne 11-17 hod.



Hotel Lužan Rumburk: polední menu s sebou aktuálně na: www.hotelluzan.cz/pizzerie-a-steakhouse



Hotel Jedlová hora: velikonoční okénko pá-po 10-17 hod.



HUDYsport: prodejna Hřensko a ostatní v regionu otevřena jako okénko e-hopu: www.hudy.cz/
docasny-rezim-eshop-a-prodejny



České Kamenice okénka v okolí www.ceska-kamenice.cz/vismo/dokumenty2.asp...



Pravčická brána: Sokolí hnízdo denně 10-18 hod.

Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý druhý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.

Obrysy Českého Švýcarska - nový podcast o činech lidí v Českém Švýcarsku


Poslechněte si nás na Youtube, Google Podcast, Spotify, Sound Cloud nebo Apple Podcasts



Nejnovější povídání s Tomášem Salovem, mluvčím NPČŠ o „Ochraně přírody, kůrovci a unikátní kráse Národního parku České Švýcarsko“ odkaz: youtube.com/watch?
v=5ysgwOLNbFM

Na našem BLOGu se můžete začíst do inspirujících článků: ceskesvycarsko.cz/cs/blog např:


KRAJINA KRÁSNÁ A TICHÁ S VÁLEČNÝMI JIZVAMI (TRASA OKOLÍM STUDENCE)



NEJKRÁSNĚJŠÍ BĚŽECKÉ TRASY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU



PROČ CVIČIT JÓGU VENKU?

ČT2


Zde je odkaz na pořad s Evou Samkovou a Tomášem Krausem Českem nejen za sportem —
Česká televize (ceskatelevize.cz) díl o Českém Švýcarsku budou vysílat dnes večer na ČT2 od
21:00-21:30.

E-shop Českého Švýcarska o.p.s.: eshop.ceskesvycarsko.cz


Pečlivě aktualizujeme náš e-shop o novinky v produktech lokálních výrobců, řemeslníků, tvořivých
lidí, z vlastní produkce či ve spolupráci.



Krásné a naučné publikace, knihy a brožury: www.ceskesvycarsko.cz/cs/i%nformace/novinky/knizninovinky-na-e-shopu-ceskeho-svycarska-aneb-cteni-na-dlouhe-zimni-vecery



Plecháček se symbolem Pravčické brány z vlastní dílny, ideální na cesty do baťůžku: Plecháček
PRAVČICKÁ BRÁNA - eshop.CeskeSvycarsko.cz



Poslední kalendáře Toulky Českosaským Švýcarskem 2021 nabízíme nyní se slevou –20%

Foto: Martin Rak Kalendář Toulky Českosaským Švýcarskem 2021

