
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

zve příznivce poznávání zajímavých koutů Česka na vícedenní výjezd 

 

Velikonoce na Kokořínsku 
čt – po 18. – 22. 4. 2019 | Mšeno a Máchův kraj 

(pátek a pondělí jsou státní svátky) 

 

Malebná přírodní oblast skal, překrásných jezírek a vesniček s lidovou architekturou. Kokořínsko je proslulé 

romantickými roklemi a unikátními pískovcovými věžemi, branami, okny a dalšími útvary, které se v takové 

formě a rozsahu nevyskytují v žádné jiné oblasti u nás. Jen 40 kilometrů za Prahou si odpočineme od starostí 

všedních dnů, vydáme se pěšky nebo na kole do přírody CHKO Kokořínsko. Stranou nenecháme ani historické 

památky – mezi nimi obzvláště romantické hrady Kokořín a Bezděz – a budeme kráčet po stezkách, kudy před 

více než 150 lety chodil básník zdejšího kraje, Karel Hynek Mácha. 

 

 

 

Ubytování, stravování a doprava 

Bydlet budeme v městečku Mšeno, které je vstupní branou do Kokořínska. Ubytování máme zajištěno v ubytovně 

v areálu Sportovního klubu Mšeno (http://www.skmseno.cz/ubytovna.php) ve vícelůžkových pokojích se 

společným sociálním zařízením. Součástí ubytovny je restaurace, kde máme zajištěny snídaně a večeře. 

Doprava na akci a během ní bude společná vlastními auty (nabídněte prosím volná místa!). Pokud by se aut a 

ochotných řidičů sešlo málo, pojede část účastníků vlakem. Vyjíždíme ve čtvrtek odpoledne, pátek a pondělí 

jsou státní svátky. 

Cena: 1 850 Kč člen / 2 050 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 

zahrnuje 4× ubytování, 4× polopenzi, dopravu na akci, během akce a z akce domů.  

 

 

http://www.skmseno.cz/ubytovna.php
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Rámcový program 

Poznávání přírodních krás a historických a kulturních památek Kokořínska, Mělnicka a Máchova kraje.  

Pokud se najdou zájemci o cykloturistiku, rádi s nimi probereme možnosti, které v tomto kraji jsou. 

Čtvrtek  

Odjezd v odpoledních hodinách z Olomouce do Mšena, čistá doba cesty 4 hod. Cestou možná zastávka 

v Nymburku – historické opevnění, pivovar proslavený v Hrabalových Postřižinách. 

 

Pátek  

Trasa „Kokořínským dolem“ s prohlídkou hradu Kokořína. Lokálkou do Lhotky u Mělníka a pak pěšky po Máchově 
cestě do Mšena. Celková trasa 14 km (4 ¼ hod + čas na prohlídku hradu Kokořína a občerstvení). 

https://mapy.cz/s/3hgcr 
 

Sobota  

Výlet autem: Hrad Bezděz, Doksy, Máchovo jezero, hrad Houska. Trasa autem 55 km (1 hod.) autem + pěší okruh 
kolem jezera – podle zájmu až 15 km. Hrad Bezděz je nejlépe dochovaným hradem krále Přemysla Otakara II. 

Doksy - město na březích Máchova jezera neboli Velkého dokeského rybníka, jehož historie sahá do poloviny 14. 
století. Hrad Houska je tajemný, magický či prokletý hrad, který byl veřejnosti zpřístupněn teprve v roce 1999. 

 
Neděle  

Pěší výlet „Rokle, skály, skalky a jeskyňky v okolí Mšena“ - pěší okruh ze Mšena do Mšena, celkově 14 km (4 ½ 
hod.) s možnou kratší variantou. https://mapy.cz/s/3hgmH 

 
Pondělí  

V dopoledních hodinách odjezd auty do Mělníka. Mělník není jen centrum vinařství se zámkem a historickým 
středem zčásti obklopeným hradbami. To nejzajímavější se tady totiž skrývá pod zemí, ať už jde o zámecké 

vinné sklepy, vinařskou expozici v muzeu, městské podzemí s unikátní studnou anebo kostnici pod chrámem sv. 
Petra a Pavla. Po skončení exkurze přejezd do Olomouce, návrat v pozdních odpoledních hodinách. 

 
Přihlášení účastníci dostanou další bližší informace v dostatečném předstihu před akcí. 

 

  
 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky: 

www.malaliska.cz/kokorinsko 

Účastník je závazně přihlášen až okamžikem připsání zálohy na náš účet. Všichni účastníci našich akcí jsou 

pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny a. s. 

Bližší info – vedoucí akce: 

Marta P. Perůtková a Hynek Pečinka (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)  

https://mapy.cz/s/3hgcr
https://mapy.cz/s/3hgmH
http://www.malaliska.cz/kokorinsko

