ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
Jetřichovice – Dolský mlýn – Pravčická brána – soutěsky – Königstein - Bastei

Termín: 6. - 8. května 2022
(pátek - neděle)
Cena: 3590 Kč
Nástupní místa: Nové Město n. Met., Náchod, Jaroměř a další na trase na dotaz dle
počtu klientů
Cena zahrnuje: doprava autobusem, poplatky a parkovné, 2x nocleh v hotelu Praha 4*;
2x polopenze, služby průvodce, pobytovou taxu, pojištění do zahraničí, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: nepovinné vstupné cca 350 Kč a 20 Eur
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z Náchoda a okolí v ranních hodinách. Přejezd ČR směr NP České Švýcarsko. Naše první
zastávka Jetřichovské skály – Jetřichovské vyhlídky. Tři z nejkrásnějších vyhlídek Českého Švýcarska na
cca tříhodinovém okruhu. Mariina vyhlídka, orlí hnízdo vystavěné na špici skalního ostrohu, Vilemínina stěna,
kde po dřevěném můstku přejdete propast a ocitnete se mezi obry, a nejvyšší Rudolfův kámen, kam vystoupáte
po kamenných schodech. Jinou variantou programu může být pohodová procházka k Dolskému mlýnu,
zřícenina starobylého mlýna je kulturní památkou a objevila se v několika známých pohádkách. Poté přejezd do
Hřenska, ubytování, večeře v hotelu Praha, možnost večerní procházky k Labi, volný program.
2. den: Po snídani odjedeme z hotelu na Mezní louku, a bude následovat turistika na Pravčickou bránu.
Úchvatná Gabrielina stezka nás dovede až k restauraci Sokolí hnízdo z roku 1881. Pravčická brána je svými
rozměry (výška klenby 16 m a šířka téměř 27 m, šíře oblouku 7–8 m) největší pískovcovou skalní bránou v
Evropě. I na tomto místě si užijeme mnoho krásných výhledů a nádherné atmosféry tohoto místa. Odpoledne
se Mlýnskou cestou přesuneme ke vstupu do soutěsek říčky Kamenice: Edmundova soutěska, dříve
nazývaná Tichá nebo Dolní. Její stěny tvoří strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do
výšky 50 až 150 metrů, s dobře patrným kvádrovým rozpadem pískovců, některé balvany se sesuly na dno
kaňonu. Užijeme si také jízdu na lodičkách a pěšky dojdeme zpět do Hřenska na ubytování, večeře, volný
program.
3. den: Po snídani odjezd do Saska na Festung Königstein - do mohutné pevnosti se dostaneme
panoramatickým výtahem. Pevnost vyrostla v 16. stol. na místě středověkého hradu a v následujících staletích
doznala řady změn. Až do roku 1922 sloužila pevnost jako nejobávanější vězení. Budeme procházet 9,5 ha
velký vojenský historický skanzen. Pevnost, malé vojenské městečko s mnoha historickými budovami, je
umístěna na vysoké skále, odkud jsou nádherné výhledy po okolí Labských pískovců. V Saském Švýcarsku se
budeme pohybovat i odpoledne. Navštívíme nejslavnější vyhlídku - Bastei. Proslulá Bašta se vypíná jako
přísné hradby nad půvabným městečkem Kurort Rathen. Těsně nad hradbami skal nás čeká monumentální
pěší most, který byl vyklenut už v roce 1851 jako první stavba, určená výhradně turistice. Odpoledne návrat
zpět do ČR, přejezd do Náchoda, návrat domů kolem 20:00h.
Program je orientační, lze upravit průvodcem s ohledem na počasí a situaci v zahraničí.
Pokyny k odjezdu budou týden před konáním zájezdu.

