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VVýýlleett   pprroo  rrooddiinnyy  ss  dděěttmmii     
„„ OOkkrruuhh  ŠŠlluukknnoovv,,  LLiippoovváá,,  KKrráássnnáá  LLííppaa““   

  

Turistická nabídka pro rodiny vznikla díky projektu spolupráce MAS Labské skály a MAS Šluknovsko „Společně Bránou do Čech“,  
podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. 

 

  

NNáášš  ttiipp  nnaa  cceellooddeennnníí  vvýýlleett  
  
Zámek Šluknov (Regionální informační centrum), celoroční provoz, vstupné 
50 Kč/dospělí, 120 Kč/čtyřčlenná rodina, 40 Kč/studenti, důchodci, ZP  
Historie šluknovského zámku začíná přibližně kolem roku 1565. Posledním majitelem 
zámku se v r. 1935 stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck. Po roce 1945 bylo v zámku 
muzeum, knihovna stavební úřad a archiv tehdejšího MNV. V dubnu 1986 z důvodu 
poruchy na elektrickém topení vypukl v zámku ničivý požár. Město se však pustilo do 
postupných oprav, které byly završeny slavnostním otevřením v červnu 2007 při příležitosti 
Zámeckých slavností, které se každoročně opakují v dobovém stylu. 

 
Podstávkový dům č. p. 424 (najdete ho proti Obecnímu úřadu Lipová), sídlí 
zde nové Informační centrum Lipová 
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj koupila v lednu 2002 památkově chráněný 
podstávkový dům v Lipové, který začala postupně rekonstruovat. Opravy byly realizovány 
z vlastních prostředků členů Společnosti TUR, z veřejné sbírky na záchranu domu č. p. 
424 a z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. Rekonstrukce byla ukončena 
v letošním roce. Opravený objekt slouží jako místo česko-německého setkávání a je 
rovněž využíván pro aktivity místních zájmových spolků. V přízemí domu vzniklo nové 
informační centrum. 

 
Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa, Křinické náměstí (centrum města), 
celoroční provoz, vstupné 60 Kč/dospělí, 30 Kč/dítě, 100 Kč/rodina 
Interaktivní expozice nadchne všechny, kteří touží objevovat krajinu Českého 
Švýcarska všemi svými smysly. Umožní nahlédnout do nejskrytějších zákoutí místní 
přírody a dozvědět se něco o historii a kulturních hodnotách tohoto jedinečného území. 
Součástí výstavy rozmístěné ve dvou patrech jsou interaktivní exponáty, (větrný mlýn, 
lososí cesta, labyrint v krajině) a také panoramatická projekce znázorňující zrození krajiny.  
 
Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě najdete také Čokoládovnu Mana s nabídkou čokoládových bonbónů a horké čokolády. Přímo 
v prodejně můžete na vlastní oči vidět originální ruční výrobu čokolády. Otevřeno zde mají celoročně, od pondělí do neděle v době         
od 9 do 17 hodin. 
  

                     
                            Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:   
                                               Evropa investuje do venkovských oblastí 


