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Jedinečný krajinný ráz s množstvím kontrastů a malebných 
zákoutí – takový je Ústecký kraj. Rozkládá se na severozápadě 
České republiky a vyznačuje se značnou rozdílností jak z hlediska 
přírodních podmínek, tak i z hlediska hospodářské struktury, 
hustoty osídlení a stavu životního prostředí. Oblast kdysi nechvalně 
proslulá těžkým průmyslem a těžbou se sice pomalu, ale jistě 
navrací zpět lidem a přírodě a turistům má určitě co nabídnout. 
Na území kraje se rozkládá Národní park České Švýcarsko, 
chráněné krajinné oblasti České Středohoří, Labské pískovce, 
část Kokořínska a Lužických hor. Z nejznámějších historických 
památek stojí za vidění románská rotunda na Řípu, gotický 
kostel v Mostě, barokní zámek v Duchcově, kláštery v Oseku 
a Doksanech a zámky Ploskovice a Libochovice. Litoměřice, Úštěk 
a Terezín byly vyhlášeny městskými památkovými rezervacemi 
a Roudnice nad Labem se pyšní památkově chráněným městským 
jádrem.
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Pěší turistika

Národní park České Švýcarsko (1)

leží na obou březích řeky Labe mezi Děčínem a Pirnou. 
Jde o unikátní krajinu, kterou tvoří síť hlubokých 
kaňonovitých údolí a divokých roklí se svislými skalními 
stěnami a pískovcovými věžemi. 

Loupežnická jeskyně (2)

v Olešnici u Ústí nad Labem je největší pseudokrasovou 
jeskyní v pískovcích labského kaňonu a patří k největším 
puklinovým jeskyním u nás. Celkem tu na vás čeká 
130 metrů chodeb. Zvláštností je, že podzemí přes léto 
nasává otvory v Zámeckém vrchu teplo, které z něj pak 
v zimě sálá a jeho okolí nezamrzá. 

Tiské stěny (3)

Tato přírodní památka vytváří pískovcové skalní město, 
ojedinělé svou rozlohou i rozličností skalních útvarů,  
které jsou vyhledávaným místem horolezců. 
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https://www.ceskesvycarsko.cz/cs
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/turistum/turisticke-cile/prirodni-zajimavosti/jeskyne.html
https://www.tisa.cz/tiske-steny/ds-8245
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Cykloturistika

K Helenčiným vodopádům (1)

20kilometrová cesta k nim vede Podkrušnohorským 
zooparkem kolem jezera Jirkov se zříceninou hradu 
Najštejn a Kočičí skály, kde se můžete zastavit a pokochat 
se krásným výhledem do krajiny. 

Na hrad Hasištejn (2)

vede z Chomutova 40kilometrová trasa přírodním parkem 
Bezručovo údolí kolem kamenné kaple ve Vysoké Jedli. 
V cíli na vás čeká odměna v podobě mohutné věže 
bergfrit, která slouží jako rozhledna. 

Golf

Golf resort Ústí nad Labem (3)

otevřel své brány v roce 2008. Hřiště leží na okraji 
bývalého Všebořického dolu v dnes již rekultivované zóně. 
Využívá krajinné předpoklady zalesněného okraje bývalého 
dolu a okolí přírodního jezera, které vzniklo zatopením 
původních slojí.

ÚSTECKÝ KRAJ

2

31

https://cestujnakole.cz/cs/cycling-routes/chomutov-helenciny-vodopady
https://cestujnakole.cz/cs/cycling-routes/chomutov-hrad-hasistejn-1
https://golfusti.cz/
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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V Aquaparku Děčín (1)

si zaplavete v 25metrovém bazénu, zrelaxujete 
ve vířivkách a wellness centru a vaše děti se 
do sytosti vydovádí na tobogánu a dalších nejenom 
vodních atrakcích.

Rodinné centrum Pampalánie (2)

je největším zábavním centrem v Ústí nad Labem 
a užijete si tu spoustu legrace. Vyzkoušet tu můžete 
elektrické formule, bobovou dráhu, trampolíny, spider 
věž, kanóny, maxi lego, tobogán a mnoho dalších 
atrakcí. 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem (3)

je domovem více než 200 druhů různých zvířat 
a za zrekonstruovanou expozici tučňáků získala 
ocenění v soutěži Bílý slon. Díky zážitkovým 
programům se můžete dostat do blízkého kontaktu 
se zvířaty nebo si dokonce na jeden den vyzkoušet 
práci chovatele v pavilonu exotária. 
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http://www.aquaparkdecin.cz/
http://www.aquaparkdecin.cz/
https://www.zoousti.cz/zazitkove-programy/informace-o-programech
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Terezín (1)

je pevnostní město s šachovnicovým půdorysem a zároveň barokní pevnost, kterou 
založil v roce 1780 císař Josef II. Během období německé okupace se Terezín stal 
přestupní stanicí pro Židy z celé Evropy na cestě do vyhlazovacích táborů. Tuto 
smutnou kapitolu dějin tu dnes mimo jiné připomíná Muzeum ghetta a židovský 
hřbitov. 

Historické sklepy v Litoměřicích (2)

patří s 366 metry chodeb k nejrozsáhlejším v Čechách, ale ve středověku měřily 
chodby dokonce několik kilometrů. Vstup do podzemí je u vchodu do vinárny 
Radniční sklípek, kde každou půlhodinu čeká průvodce.

Chmelařské muzeum v Žatci (3)

je největší expozice svého druhu na světě. Na ploše 4 000 m2 se seznámíte 
s vývojem chmelařství od raného středověku do současnosti. 

Hrad Kyšperk
byl založen za časů Jana Lucemburského a od požáru v roce 1526 nebyl již nikdy 
obydlen. Zřícenina dnes láká k romantickému přespání pod širým nebem nebo 
rodinnému pikniku přes den. Dostanete se k němu pohodlně z města Krupky 
po modré značce. 

Kratochvílova rozhledna (4)

v Roudnici nad Labem byla postavena v roce 1934 a pyšní se na rozhlednu trochu 
zvláštním NEJ – je totiž jednou z nejníže položených v Česku. I tak je z ní ale krásný 
výhled na město se zámkem, kostelem i vrcholky Českého středohoří. 
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https://www.pamatnik-terezin.cz/muzeum-ghetta
https://radnicni-sklipek.cz/historicke-podzemi/
http://www.chmelarskemuzeum.cz/
https://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/krusne-hory/5617-zricenina-hradu-kysperk
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1453
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Hotely a penziony

Termální lázně Teplice (1)

leží na rozhraní Krušných hor a Českého středohoří a ohromí vás 
úchvatnou kombinací přírodních a kulturních krás. Zdejší lázně 
patří k těm s nejdelší tradicí – místní prameny byly využívány již 
ve 12. století a město za svůj rozvoj vděčí právě jim.. 

Villa Rosa Residence (2)

v Dubí u Teplic nabízí apartmány s výhledem na hory, zahradu 
s patiem, grilem a venkovní posezení. V okolí si můžete zahrát 
tenis, golf nebo si zajezdit na koni. 

Z Hotelu Větruše (3)

v Ústí nad Labem budete mít díky jeho poloze krásný výhled 
do údolí Labe a na vrchy Českého středohoří. Hotel sídlí 
v budově zámečku a je ozdobou města už od 19. století. 
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https://www.lazneteplice.cz/
https://www.booking.com/hotel/cz/villa-rosa-residence.cs.html?aid=319857;label=villa-rosa-residence-KJ1O*J0qmMXGSA5aiuyb*wS267110574601:pl:ta:p1:p2:ac:ap:neg:fi:tikwd-1021471227:lp1011475:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXwxhKG0pUU-Yo5FYDfN-Ak;sid=eef472c31379badbdc3a59763b68913f;all_sr_blocks=157869308_254539008_2_2_0;checkin=2020-07-01;checkout=2020-07-03;dest_id=-556606;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=157869308_254539008_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=157869308_254539008_2_2_0__17800;srepoch=1588168163;srpvid=aeca6131cabb0125;type=total;ucfs=1&
https://hotel-vetruse.cz/cs/hotel
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KEMPY



DOVOLENÁ PO ČESKU

13

Kempy

V Autocampu a rekreačním středisku 
Červený Hrádek (2)

se můžete ubytovat v chatkách, ve stanech nebo 
karavanech. Pro sportovní vyžití je tu k dispozici 
tenisové, volejbalové i nohejbalové hřiště, stolní 
tenis, pétanque, minigolf nebo trampolíny. 

Indiánská země (1)

nabízí ubytování v teepee nebo v penzionu. 
O zábavu tu budete mít postaráno. Čeká tu na vás 
skokanský můstek, rybaření, překážkové dráhy 
přes hladinu, finská sauna, horká lázeň v lese 
a taky tu pořádají letní kino. 
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https://www.autocamp-cervenyhradek.cz/
https://www.autocamp-cervenyhradek.cz/
http://www.indianskazeme.cz/index.php/cs/
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RESTAURACE



DOVOLENÁ PO ČESKU

15

ÚSTECKÝ KRAJ

Restaurant CAPRA (1)

najdete v Grandhotelu SALVA v centru historického města Litoměřice. 
Menu sestavuje věhlasný šéfkuchař Jan Heřmánek z převážně 
domácích, regionálních a vždy zaručeně čerstvých surovin.

Hotel Větruše (2)

V této restauraci v Ústí nad Labem si pochutnáte na tradičních 
rakousko-uherských specialitách, a to s krásným výhledem na město 
a vrchy Českého středohoří. 

1 2
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https://www.capra.cz/
https://hotel-vetruse.cz/cs/restaurant
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Zámecké vinařství Johann W (1)

v Třebívlicích leží v jednom z nejstarších vinařských regionů v Čechách 
– na Litoměřicku. Darovací listinou je založil již v roce 1057 Spytihněv 
II. Patronkou vinařství je baronka Ulrika von Levetzow. Příběh její mladé 
lásky k o dvě generace staršímu Johannu W. Goethe se odráží 
i ve zdejších vínech, ve kterých se svěžest a radost snoubí se zralostí 
a zkušeností. 

Žernosecké vinařství (2)

sídlí v areálu zámku, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes si tam 
můžete zajít na degustaci vína nebo se podívat do historických sklepů. 
Abyste to neměli domů daleko, můžete se na zámku rovnou i ubytovat. 

V rodinném vinařství Mikulenkovi (3)

ve Velkých Žernosekách s tradicí od roku 1990 si kromě skvělého vína 
pochutnáte na kuchyni, která využívá suroviny z vlastní farmy. Pečou si 
tu domácí chléb a vyrábí vlastní sýr lučina. 
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http://johannw.com/cs
https://www.zernosecke-vinarstvi.cz/
https://www.mikulenkovi.cz/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




