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Informační středisko národního parku

mravenčí zoo

Jak může z mořského dna vzniknout

Dojemné snímky

Součástí prohlídky výstavy jsou krátké

exkurze

Pánujete-li uspořádat konferenci,

PLŠí výběH

rozmanitá členitá krajina?

HuDba

filmy. Dokument "Perspektivy" vás

PřeDnáŠky

seminář, schůzku nebo společenskou akci,

ProGramy Pro
ŠkoLy

můžete si pronajmout naše prostory

Projektové Dny

pro děti a mládež předškolních

s netradiční atmosférou.

PrázDninové
tábory

zařízení až středních škol. Zkušení

ProcHázka nocí

Ve skalách žije množství zvěře. Jak

Hra o krajinu

reaguje na člověka, který se pohyuje

skaLní moDeL

mimo značené turistické stezky?

fiLm

animace

parků a díky jedinečným záběrům

oDborné semináře

Lesní skřítek
na cestácH

vám přiblíží zajímavosti ze života

kreativní nabíDky

několika zde žijících živočichů. Pro děti

semináře

PersPektivy

do 10 let doporučujeme krátký výpravný
film "Lesní skřítek na cestách".

Jakého věku se vlastně může

interaktivní
výstavní Prvky

provede neobyčejnou krajinou národních

dožít les?

ŠkoLení
a vzDěLávání
konference

realizuje vzdělávací programy určené

pedagogové poznatky získané během

Program akcí pro veřejnost

zábavnou formou vedené prohlídky

obdržíte na místě, v turistických

výstavou propojí se zážitky v okolní

informacích oblasti nebo na

přírodě. Neváhejte a obraťte se na

www.lanu.de/de/NationalparkZentrum/

nás, rádi pro Vás připravíme pestrý

Veranstalungen.html.

program.

Odpovědi na tyto a mnoho dalších

ace »Delikat essen«
Restaurrestaurace
n«
»Delikat Esse

otázek najdete ve výstavě věnované
zdejší oblasti – divočině.

restaurace
café
oDDycH

Jako v klidu domova se v pohodlí

kuLtura

můžete seznámit se zajímavostmi dodnes

Tel. +420 35022 916500

Za prohlídkou výstavy můžete udělat

utvářející kulturní krajinu Českosaského

www.delikat-essen-

lahodnou tečku v naší restauraci.

Švýcarska a načerpat inspiraci pro vaše

bad-schandau.de

Nabídka připravená ze surovin od

krajina

výlety.

regionálních dodavatelů se mění dle
ročních období, pestrá je i nabídka
různých druhů kávy a koláčů.

Region národních parků Českosaské Švýcarsko

ezd
PříjPříjezd
Richtung
Sebnitz

H

Nationalpark
Sächsische Schweiz

172

Bad Schandau

P

Bad Schandau

P Bahnhof
Bad Schandau
Richtung
H

Schmilka

H

NationalparkZentrum
Fäh
re P

Königstein
Pirna
Dresden

Hřensko

ko
s
i
d
e
ř
t
s
í
n
č
a
středisko
Inform informační
ku
r
a
p
o
národního
parku
h
í
n
d
o
r
á
n

Informační středisko národního parku v Bad Schandau

Richtung
Děčín

H
P

172

Dampferanlegestelle

Dárcovský účet:
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
IBAN: DE31 6005 0101 0002 0008 02
BIC: SOLADEST600
BW Bank
Heslo: NationalparkZentrum

za podpory:

vlak:

ČD, DB/S1 do stanice "Nationalparkbahnhof
Bad Schandau", dále přívozem

bus:

zastávka Elbkai, Bad Schandau

informační
střeDisko
nároDníHo Parku

autem: Bad Schandau, veřejné parkoviště na labském
nábřeží Elbkai
na kole: ve vzdálenosti 50 m od pravobřežní Labské cyklostezky,
možnost využít uzamykatelné boxy
vstupné
dospělí
zlevněné vstupné
rodinné vstupné
roční vstupné
žák/žákyně v rámci
školních tříd
dospělý doprovod

4,- Euro
3,- Euro
8,50 Euro
10,- Euro
1,- Euro
2,- Euro

otevřeno
listopad-březen:
denně kromě pondělí
9–17 hodin
duben-říjen:
denně 9–18 hodin
leden: zavřeno

Informační středisko národního parku je bezbariérové,
návštěva je vhodná pro rodiny s dětmi.
Výstavní texty jsou k dispozici v němčině a češtině,
multivize a tištěný průvodce výstavou navíc v angličtině.

Saská zemská nadace přírody a životního prostředí
Informační středisko Národního parku Saské Švýcarsko
Dresdner Straße 2 B · 01814 Bad Schandau · www.lanu.de
Tel. +49 35022 502 40 · Fax +49 35022 502 33
nationalparkzentrum@lanu.de

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NATIONALPARKZENTRUM SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Dresdner Straße 2 B · 01814 Bad Schandau · www.lanu.de
Tel. +49 35022 502 40 · Fax +49 35022 502 33
nationalparkzentrum@lanu.de

Informační středisko
Národního parku Saské Švýcarsko

Příkré skály roztodivných tvarů
a nádherné výhledy nabízí
krajina s největším pískovcovým

informace
o nároDním Parku

kaňonem v Evropě.

výstavy

V informačním středisku národního

konferenční
místnosti

parku v Bad Schandau se poutavou

akce

vše o jejím vzniku.

obcHoD
s PříroDními
a reGionáLními
ProDukty

Čekají na vás objevy, experimenty

a zároveň zábavnou formou dozvíte

a další zážitky.

