LEGENDA / LEGEND

TURISTICKÉ CÍLE
ATRAKCJE TURYSTYCZNE

silnice / droga
cesta / ścieżka
pěšina / ścieżka
železnice, nádraží
tory kolejowe, stacja kolejowa

4

j Rozhledna
Wieża widokowa

státní hranice, hraniční přechod
granica państwowa, przejście
graniczne
geopark, CHKO / geopark,
chroniony park krajobrazowy
přírodní rezervace
rezerwat przyrody
vyhlídka, rozhledna, muzeum
widok, wieża widokowa, muzeum

k Wyrwak – kopec starých Slovanů
Wyrwak – wzgórze dawnych Słowian
l Geopark – podzemní turistická stezka
Geopark – podziemna trasa turystyczna

kostel, kaple, zřícenina, věž
kościół, kaplica, ruiny, wieża

1

štola, bývalý důl / stuła, była moja

m Zřícenina hradu Gryf
Ruiny zamku Gryf

turistické trasy / szlaki turystyczne
naučná stezka / ścieżka dydaktyczna
cyklotrasy / trasy rowerowe

n Horská chata - Velká jizerská louka
Chatka Górzystów – Hala Izerska

lanovka, vlek
kolejka linowa, wyciąg narciarski

2

o Jizerský stoh (1 107 m. n. m.) s chatou
Stóg Izerski (1 107 m) ze schroniskiem
p Kabinová lanovka na Jizerský stoh
Kolej gondolowa na Stóg Izerski
q Tłoczyna – vyhlídkový bod
Tłoczyna – punkt widokowy
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7
8

DUBÁ - MIRSK

6

Turistická mapa / Mapa turystyczna
„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk
a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“
„Nie musi to być nuda, jak się połączy Mirsk
i Duba – stosowanie dobrych praktyk
w zarządzaniu gminami“
Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Registrační číslo projektu / Numer registracyjny projektu
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE
TURISTICKÉ CÍLE
4

j Suszarnia chmielu
Sušárna chmele

7

k Nedvězí – punkt widokowy
Nedvězí – rozhledový bod
l Ruiny zamku Pusty zamek (Zakšín)
Zřícenina Pustý zámek (Zakšín)
m Ruiny zamku Biedny zamek
Zřícenina Chudý hrádek
n Ruiny zamku Čap – Skalny kij
Zřícenina Čap – skalní palice

5

o Pomnik przyrody Kamienny szczyt
Přírodní památka Kamenný vrch
1

p Tysięczny kamień – skalny zwis
Tisícový kámen – skalní převis

Autokemp

q Rač – punkt widokowy
Rač – vyhlídkový bod
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LEGEND / LEGENDA
droga / silnice
ścieżka / cesta
ścieżka / pěšina
tory kolejowe, stacja kolejowa
železnice, nádraží
geopark, chroniony park
krajobrazowy / geopark, CHKO
rezerwat przyrody
přírodní rezervace

pomnik przyrody / přírodní památka
naturalne zainteresowanie
přírodní zajímavost

jaskinia, widok, wieża widokowa
jeskyně, vyhlídka, rozhledna
kościół, kaplica, krzyż, pomnik
kostel, kaple, kříž, pomník
ruiny, zamek, palac
zřícenina, hrad, zámek

szlaki turystyczne / turistické trasy
ścieżka dydaktyczna / naučná stezka
trasy rowerowe / cyklotrasy

Infocentrum města Dubá
Masarykovo nám. 138
471 41 Dubá
Tel.: +420 487 870 490
E-mail: info@mestoduba.cz
www.mestoduba.cz/preshranicni-spoluprace
Centrum Informacji
Turystycznej Mirsk
plac Wolności 39
Mirsk 59-630
Tel.: +48 756 470 468
E-mail: it@mirsk.pl
www.mirsk.pl

