
DVOUDENNÍ ZÁJEZD 25. - 26. 6. 2016 
LUŽICKÉ HORY Z NĚMECKÉ STRANY 
Cestou budete informováni o zajímavostech navštíven ých míst.  
SOBOTA 25. 6.  odjezd od OÚ Hudlice v 6 hodin  
 
GROSSSCHONAU - MUZEUM MOTOCYKLOVÝCH VETERÁN Ů, více jak 100 exponát ů značky 
Wanderer a Phanomobil, technický vývoj od pojezdové ho kola až k motocyklu, benzínová 
stanice z roku 1925 ( p ři velké p řevaze žen v zájezdu možno místo tohoto navštívit Mu zeum 
textilní -  dokumentující vývoj damašku až po froté .  
 
NONNENFELSEN – JEPTIŠKY  
Mohutní skalní masiv, ,,skalní ulicí“ výstup na vyh lídku a ke stylové horské chat ě. Zprvu 
stoupání po kamenných schodech, postupné zmírn ění výstupu až na um ěle zarovnanou 
plošinu.  
  
WALTERSDORF – VLASTIV ĚDNÉ MUZEUM, nachází se v nejstarším vodním mlýn ě osady, 
který sloužil jako obilný mlýn a pila. Origináln ě zachovanou techniku si prohlédnete v mlecím 
a náhonovém prostoru, dozvíte se zajímavosti o zdej ší historii a o stavb ě hrázděných dom ů.  
Prohlídka m ěsta s domy s typicky lidovou architekturou Horní Lu žice. Více jak 600 dom ů nám 
poskytne nejv ětší ucelený soubor obvazcových dom ů v oblasti. Nejhez čí údolní ves u hory 
Luž. 
 
TOLŠTEJN – individuáln ě, dle po časí a času výstup ke z řícenin ě hradu na české stran ě nad 
Jiřetínem pod Jedlovou  
 
UBYTOVÁNÍ a VEČEŘE 
 
NEDĚLE 26. 6. po snídani odjezd  
 
JONSDORF – MOTÝLÍ DŮM 
fascinující zoologická a botanická zvláštnost, d ům motýl ů a plazů. Uprost řed tropického sv ěta 
rostlin se neustále prohání p řes 300 motýl ů rozmanitých druh ů. Dům má rozlohu více jak 
500m2. Ve vestibulu je 3m dlouhé akvárium s mo řskou vodou a barevnými korálovými rybami. 
V prvním poschodí jsou hadi, plazi a pavouci z dešt ných prales ů a z pouští.  
 
SEIFHENNERSDORF - KARÁSKOVO MUZEUM  
stálá výstava loupežnictví a pašeráctví  z této obl asti. Dozvíte se zde zajímavosti o 
hornolužickém podstávkovém dom ě, o život ě a práci tkalc ů a pěstování lnu v minulosti. Lze 
zde také spat řit 20 až 30 milion ů let staré fosilie ze zdejší lešt ěné břidlice. Alternativn ě možno 
navštívit muzeum panenek s více jak 1700  exponáty nebo muzeum železni čních model ů. 
 
DOUBICE  - zastávka v hostinci, jehož zahrada a okolí je oz dobeno mnoha zajímavými, ze 
dřeva vy řezanými, sochami a plastikami.  
 
ŽELÍZY - procházka k ob řím plastickým reliéf ům vytesaných do pískovce ve volné p řírodě - 
dle času a po časí 
 
Pokud by byl zájem, je možno ješt ě navštívit jedine čné KADEŘNICKÉ MUZEUM v 
Kottmarsdorfu - k vid ění  je zde více než 6000 funk čních exponát ů.  
 
S sebou pohodlnou obuv a oble čení, plášt ěnku, ob čanský pr ůkaz nebo cestovní pas, vstupné 
je v cen ě zájezdu, možno vzít si eura na drobnou útratu a p řipojistit se, info tel. 739296588. 
 
Cena 1 300 Kč dosp ělá osoba a 1 200 K č dítě. Prosíme pouze závazné p řihlášky! na OÚ 
Hudlice.  


