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MIC Doksy, nám. Republiky 191
tel.: 487 872 067, 
infocentrum@doksy.com

IC Mimoň, Mírová 121
tel.: 487 805 010, 
infocentrum@mestomimon.cz

IC Bělá pod Bezdězem,
Městská knihovna, Masarykovo nám. 140
tel.: 326 702 704, ic@mkzbela.cz

IC Jablonné v Podještědí, nám. Míru 22
tel.: 487 829 970, info@jvpmesto.cz

IC Osečná, Svatovítské nám. 88
tel.: 485 179 150, infoosecna@volny.cz

IC Hamr na Jezeře, Liberecká 24
tel.: 487 852 113, ouhamr@volny.cz

IC Zákupy, Borská 5
tel.: 487 827 779, info@zakupy.cz

 

IC Stráž pod Ralskem, U Potoka 136
tel.: 487 523 135,
 infocentrum@strazpr.cz

IC Dubá, Masarykovo nám. 138
tel.: 487 870 490, 
 info@mestoduba.cz

IC Vojenské lesy a statky ČR, 
Hradčany
infocentrum.mimon@vls.cz
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VÝLET DO LUŽIcKÝcH HOR

 Z náměstí se vydáme přes Markvartice na Lemberk, cestou se můžeme občerstvit léčivou vodou u Zdislaviny studánky. 
Naše cesta pokračuje přes Lvovou do Polesí, kde můžeme odbočit na skalní vyhlídku. Po modré značce se dostaneme do Petrovic 
a dále po červené vystoupáme na úbočí Sokola. Do Jablonného se zpět vracíme přes Heřmanice a Lada po modré značce. 

 Jablonné  Zdislavina studánka  Lemberk  Polesí  Petrovice  Heřmanice  Jablonné

Pěší výlet z Jablonného v Podještědí do oblasti Lužických hor v délce 23 km 

 Jižně nad osadou Pole-
sí se tyčí asi 20 m vysoká převislá 
pískovcová skála Havran ve tva‑
ru ptačí hlavy. Na jejím vrcholku 
je upravená plošina se železným 
zábradlím dostupná po schodech. 
Lze z ní zahlédnout například Ostrý 
vrch, Pískový vrch, Popovu skálu, 
Loupežnický vrch a Sokol.

 Sokol (Falkenburk) – Na ostrém znělcovém kuželu 
(593 m n. m.) jsou sporé zbytky středověkého hradu Falkenburk. 
Východní stranu hradiště tvořilo nádvoří s úzkými staveními 
a nádrží na vodu, zatímco na západní straně stával palác.

 Obec Petrovice leží pod pohraničním sedlem, kterým 
vedla stará obchodní stezka z Čech do Žitavy. V obci stojí pozd‑
ně barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1829. V jižní části vsi 
stojí malebná cibulovitě zastřešená zvonička z 18. století, k níž 
byla později přistavěna kaple. Za vsí roste mohutná Tobiášova 
borovice stará asi 280 let, jejíž obvod kmene dosahuje 230 cm.

 Dnešní rene‑
sanční zámek Lemberk 
dal na místě hradu posta‑
vit patrně Jindřich Berka 
z Dubé mezi lety 1581 
a 1599. Teprve za Jana 
Rudolfa Bredy a jeho 
nástupce Kryštofa došlo po 
roce 1660 k výrazné barok‑
ní úpravě, která stavbě dala 
její současný vzhled. Výjim‑
ku tvoří vzácně dochovaný 
pozdně renesanční strop s 
malovanými náměty Ezo‑
pových bajek. 

První trasa seznamuje návštěvníky 
s renesančními a barokními interiéry, druhá 
trasa je zaměřena na sv. Zdislavu z Lember‑
ka. V zámku je též stálá výstava moderního 
uměleckého sklářství. 


