Už víte,
kde je Krásná Lípa

Na náměstí vyrostl Dům Českého Švýcarska a Aparthotel s mnohými službami.

Už víte, kam na dovolenou

Po šedesátileté odmlce se v Krásné Lípě
opět vaří pivo, a to pivo Fajkeštejn
v novém minipivovaru hned pod
kostelem na náměstí.

nového typu rozšiřuje sou
sední penzion, vybudovaný
s velkou řemeslnou pečli
vostí z někdejšího faktorské
ho domu, a hostel, který pro
změnu vznikl v horních pat
rech bývalé továrny. V ní našly
místo i doplňující služby jako
solárium, masérna, sauna
a fitness, nejnověji i dvojice
špičkových bowlingových drah.

Už víte, kde se pobavit

Na tradici zdejší hodnotné archi
tektury navázal v poslední době
v centru města Lípa resort, sou
bor několika staveb, z části histo
rických a památkově chráněných
a z části úplně nových. Jeho část,
novostavba tří budov s velkými
podzemními parkovišti pod ná
zvem Aparthotel Lípa, se stala
Stavbou roku ČR 2013. Nabídku
prvotřídního ubytování apartmá
Velký sportovní areál má mnoho sportovišť, a to i na zimní období, kdy slouží velká
nafukovací hala a zmodernizovaná tělocvična. Jsou zde i další zajímavosti jako velké
lezecké stěny (až 10 m výšky), minigolf a mnohé aktivity pro děti.

Krásná Lípa vyniká úžasně obnovenou či
nově založenou zelení a parkovou úpra
vou a kultivací veřejných prostranství.

V přilehlé kavárně a galerii pro
bíhají firemní večírky, školení a
výstavy. Kuchyně penzionu Lípa
patří k vyhledávaným gastrono
mickým zařízením.

Penzion Českého Švýcarska
je nádherným památkovým objektem.

Sportovní areál Českého Švýcarska – místo pro sport, zábavu i odpočinek.

Pro příznivce komornějšího
ubytování v těsném kontaktu
s přírodou, je v Krásné Lípě
k dispozici řada kvalitních pen
zionů a ubytování v soukromí.

Především v sezóně od května do září probíhá řada tradičních a hojně
navštěvovaných akcí, jakými jsou staročeský jarmark, Pohádkový les,
Svatojánské slavnosti bylin, závod Světového poháru v ženské cyklisti
ce Tour de Feminin, sraz majitelů nejdelších motocyklů světa Čechie
‑Böhmerland (v objektu, kde jejich výroba v r. 1927 začala, se dnes
můžete občerstvit při návštěvě sportovního areálu) a mnohé další.
V rámci každoročních Dnů Českého Švýcarska vystupovaly na náměstí
hudební skupiny jako No Name, Buty, Kryštof nebo Spirituál kvintet,
letos v srpnu to bude
mj. Ivan Hlas a Petr
Kolář. Mezinárodního
folklorního festivalu
se pravidelně účastní
soubory z nejrůzněj
ších zemí celé Evro
py. Tradicí se stávají
koncerty vážné hudby
v krásnolipském kos
tele a v kapli ve Vlčí
Hoře.

Zvu vás na návštěvu do Krásné Lípy, centra a brány do Českého Švýcarska. Oblast národního parku a Labských pískovců je velice zajímavým
a trochu tajemným koutem naší země, kde se divoká a zachovalá příroda
prolíná s poutavou kulturní krajinou. A na dosah je zde také mnoho obdivuhodných míst hned za hranicemi v Sasku a také v Lužických horách.
Příznivcům jsou v Krásné Lípě a okolí k dispozici prvotřídní sportoviště
a atraktivní nabídka zimních i letních outdoorových aktivit.
Krásná Lípa, dobré místo pro život.
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Ing. Zbyněk LINHART
starosta města Krásná Lípa
předseda Správní rady o.p.s. České Švýcarsko

www.krasnalipa.cz
www.ceskesvycarsko.cz
www.penzionceskesvycarsko.cz
www.lipa-resort.cz
www.krinickypivovar.cz
Kdo chce poznat České Švýcarsko,
nemůže nepoznat Krásnou Lípu,
dynamicky se rozvíjející město
v nejsevernějších Čechách!

soutěž o hodnotné ceny na www.krasnalipa.cz

Upravená veřejná prostranství jsou vizitkou města.

Už víte, kam na výleT
Centrum a srdce města, Křinické
náměstí, se po rekonstrukci pro
měnilo v příjemné a útulné místo.
Mimochodem, v r. 2010 se stalo
Dopravní stavbou roku ČR.
Na náměstí vyrostl Dům Čes
kého Švýcarska s infocentrem,
jediným takovýmto celoročně
přístupným zařízením v celém
regionu. Jeho součástí je stá
lá expozice o Českém Švýcar
sku a kinosál se širokoúhlou
projekční plochou, vytvořenou
na míru unikátnímu filmu
o národním parku.
Budova radnice je opět nádherným
objektem v centru města.

Přímo na náměstí najdete
například chodskou pekárnu
s velice dobrým pečivem i malou čokoládovnu. A nově můžete posedět
i v Křinickém pivovaru u sklenice pěnivého Falkenštejna.
Příroda v Krásné Lípě vstupuje
až do srdce města. Koncept
městské zeleně je životním
dílem odborníka z největších,
zahradního architekta a den
drologa Ing. Karla Hiekeho.
Městský park a menší zelené
plochy patří k pýchám města.

Parkové úpravy u kina a kulturního domu.

A stačí přitom jen pár kro
ků a vstoupíte do krajiny plné
tajemství, krajiny hlubokých
lesů, tajemných roklí a působi
vých skal.

Křinické náměstí je příjemné ve dne, magické večer.

V sousedství sídliště je v několika zrekonstruovaných objektech areál domova
seniorů s parkem.

Už víte, kam na víkend

Už víte, kde postavit dům

Pěkný výhled na Krásnolipsko
nabízí rozhledna na Vlčí hoře ve
stejnojmenné osadě. Kopcovitý
region je posetý rázovitými li
dovými stavbami, tzv. podstáv
kovými domy, cenným historic
kým fenoménem regionu, jenž
je dnes předmětem památkové
ochrany. Ojediněle zachované
soubory těchto staveb před
stavují např. ulička Fibichovo
údolí nebo místní části Dlouhý
Důl a Kyjov, vstupní místa do
romantického skalnatého údolí
říčky Křinice, které i v letních
vedrech nabízí chladivý stín
a v zimě bizarní ledovou výzdobu Jeskyně víl a třeba ledopády na
Brtnickém potoce.

Nový územní plán rozšířil
možnosti výstavby rodinných
domů. Pozemky v klidných
lokalitách jsou prodávány za
dostupnou cenu a Krásná
Lípa nabízí vysoký standard
občanské vybavenosti, zahr
nující síť obchodů a služeb,
lékařskou péči, dostateč
Dva moderní domy s pečovatelskou službou
nou kapacitu předškolních
jsou bezpečným zázemím pro seniory.
zařízení, dobře vybavenou
základní školu ve modernizované historické budově, dobré silniční
i železniční spojení a samozřejmě dostatečně kapacitní inženýr
ské sítě. Je tu klidné bydlení obklopené fantastickou přírodou.
Postavili jsme přes 120 nových bytů, z toho více než polovinu tvoří
moderní byty s pečovatelskou službou. Zrekonstruovaný objekt
kina slouží i jako multifunkční kulturní dům.

Krajinou podstávkových domů, divokých skal a přírodních zajímavostí
Vás provede Köglerova naučná stezka, historicky jedna z prvních
naučných stezek na našem území.

Podstávkové roubené domy jsou fenoménem lidové architektury Českého Švýcarska.
Kulturní krajinu zdobí i drobné sakrální památky a kaple ve Vlčí Hoře.

Máme nově zrekonstruovanou základní školu a celý její areál vč. budov školní jídelny
a školní družiny.

Partneři Krásné Lípy:

