Turistická doprava 2017
v Českosaském Švýcarsku
Turistická sezóna 2017 byla slavnostně zahájena a nyní již zvesela můžete vyrážet na výlety,
plánovat prodloužené víkendy a letní dovolené v Českosaském Švýcarsku. Pro ty, kteří raději
volí šetrný způsob dopravy po národním parku a jeho nejbližším okolí, jsme připravili přehled
veškeré turistické dopravy po regionu. V sezóně je autobusových a vlakových spojů požehnaně
a zavezou vás téměř kamkoliv po regionu. Vyzkoušet můžete i parník či lodní linky po Labi.
Pokud si prostudujete jízdní řády a výhodné jízdenky, zjistíte, že osobní automobil často
nebudete vůbec potřebovat. Můžete poté na výletě ochutnat výborná regionální piva
Falkenštejn nebo Kocour či jeřabinku od Grešíka. :-)
Přejeme mnoho zážitků na vašich cestách nejen po Českosaském Švýcarsku!

Turistický autobus linka č. 434
Od dubna začala opět jezdit turistická autobusová
linka č. 434 na trase: Děčín – Hřensko – Mezní Louka
– Jetřichovice – Chřibská – Doubice – Krásná Lípa
a zpět. V dubnu až červnu a v září až říjnu jezdí jen
o víkendech a svátcích.
Dopravce: BusLine a.s., tel.: 481 368 717

Turistický autobus - linka č. 435
Autobusového spojení na trase Česká Kamenice –
Labská Stráň – Hřensko - Schmilka. Letos navíc
od 1.7 do 31. 8. jezdí i ve všední dny! Výborné
spojení k rozhledně v Janově a ke skalní vyhlídce
Belveder.
Dopravce: BusLine a.s., tel.: 481 368 717

Turistický a cyklo autobus - linka
č. 407
Autobusová linka jede po trase Varnsdorf - Krásná
Lípa - Staré Křečany, Brtníky. O víkendech linka
přepravuje i jízdní kola.
Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s., tel.: 353
613 613

Turistická a cyklo linka č. 433
Linka č. 433 jezdí po celou sezonu na trase Děčín Sněžník a zpět a funguje též jako cyklobus (březen
až červen a září až říjen jen o víkendech
a svátcích).
Dopravce: BusLine, a.s., tel.: 481 368 717

Turistická přeshraniční linka č. 217
Nově od roku 2016 jezdí německý autobusový spoj vedoucí do turistických oblastí za hranicemi
na trase Pirna - Bahratal -Tisá - Sněžník - Rosenthal -Königstein. Spoj jezdí mezi Tisou a
Königsteinem jen v sobotu, neděli a o svátcích.

Dráha národního parku U 28
Oblíbený vlak do Českého Švýcarska jezdí denně na
trase Děčín – Dolní Žleb – Schmilka – Bad Schandau
–

Sebnitz

–Dolní

Poustevna

–

Vilémov

–

Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov – Valdek –
Rumburk.

Dráha národního parku
U 27
Navazující vlakový spoj na linku U28, který vás
zaveze z Mikulášovic až do Krásné Lípy, vstupní brány
do Českého Švýcarska, kde můžete navštívit Dům
Českého Švýcarska se stálou expozicí národního
parku. Jezdí
a o svátcích.

celoročně v

sobotu,

neděli

Parník Děčín - Hřensko
Labská plavební společnost s.r.o. provozuje lodní
dopravu na trase Děčín - Hřensko a dvakrát týdně
i do Bad Schandau. Jízdní řády naleznete zde.
Kontakt na dopravce: +420 777 037 379

Lodní linky DÚK za výhodné
jízdné
Tak jako v loňské sezóně, je letos cestujícím v rámci
služeb Dopravy Ústeckého kraje připravena lodní
turistická doprava. V provozu je na dvou linkách, a to:
Ústí nad Labem - Litoměřice (linka 901) a Ústí nad
Labem – Děčín – Hřensko (linka 902).

Jednodenní síťová jízdenka
DÚK
Na výletech po Ústeckém kraji můžete nově
využít celodenní výhodnou časovou jízdenku za
130,- Kč, pro děti za 65,- Kč. Nechte auto doma
a cestujte bez starostí s DÚK. Více zde.

Chytrá karta DPMD
Dopravní podnik města Děčína spouští letos novinku víceúčelovou chytrou kartu DPMD vyvinutou ve spolupráci
s Českou spořitelnou a společností Visam, která umožní
platit bezkontaktně jízdné a přiřazovat k ní časové
kupóny i osobám bez bankovního účtu.

Jízdenka Labe-Elbe (Elbe-Labe
ticket)
Jízdenka Labe Elbe je platná 24 hodin. Pro 1 osobu
vyjde na 250 Kč, pro 2 – 5 osob 550 Kč. Lze ji
uplatnit ve vlacích vč. rychlíků v Ústeckém kraji, v
autobusech, na přívozu Hřensko-Schöna, ve vlacích v
Německu do Drážďan a Míšně, v drážďanských
tramvajích, v autobusech a na přívozech v Saském
Švýcarsku a v okolí Drážďan. Platí i na turistické
autobusové lince 434.
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