
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá letní turisticko-poznávací pobyt na severozápadě Čech 

 

Expedice České Švýcarsko 
so - so 16. – 23. 7. 2022 │ Krásná Lípa a okolí 

 

Svoji tradiční prázdninovou delší akci za poznáním přírody a historie zajímavého kraje směřujeme letos na 

severozápad Čech, do pohraničního Šluknovského výběžku, obklopeného ze tří stran Německem. Rozkládá se zde 

česká polovina národního parku Česko-saské Švýcarsko, zasahují sem Lužické hory i CHKO Labské pískovce. Je tu 

přímo drsně krásně – a my máme příležitost to aspoň na chvíli zažít na vlastní kůži na své expedici pro zhruba 

15 účastníků. Nenechte se pobízet a pojeďte s námi! 

 

 

Ubytování: Turistická základna v Krásném Buku, patrový zděný dům, vícelůžkové pokoje, společné sprchy a WC. 

Ubytování ve vlastním spacím pytli. Web základny: https://tz-buk.webnode.cz. Stravu si zajišťují účastníci sami 

(lze i domluvit společné vaření po skupinkách), v objektu je velká vybavená kuchyň, zásoby lze dokoupit v místě. 

Program: Kyjovské údolí, Vlčí hora (581 m n. m., rozhledna), Dymník (515 m n. m., rozhledna), geologická 

zahrada v Zahradech, Krásná Lípa (Dům Českého Švýcarska, památky, křížová cesta), Rumburk se známou 

loretou,Jiřetín pod Jedlovou (křížová cesta), zřícenina Tolštejn, štola sv. Jana Evangelisty, Jedlová, Vápenný 

vrch, Doubice, Kyjov a další podle možností a zájmu - Děčín, Tiské stěny… kopce, lesy, památky, skály…  

Je tam toho spousta a akcí provázejí rodáci. 

Doprava: Individuální – podle přihlášených buď všichni vlakem, všichni auty, nebo částečně tak i tak. 

Cena: 1 000 Kč / 1 300 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 
(V ceně 7× nocleh; k tomu nutno připočítat náklady na dopravu – vlak nebo auto.) 

V předstihu před akcí proběhne schůzka přihlášených účastníků na domluvu ohledně programu, dopravy a stravy. 

Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/ceskesvycarsko2022 

Organizátoři: Jiřina a Zdeněk Zbožínkovi, tel. 730 141 601, jirina.zbozinkova@email.cz 

 

 

https://tz-buk.webnode.cz/

