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V souvislosti s proznačením nové modře značené turistické trasy pro pěší (Malý Kočičák - 
Česká silnice - Jetřichovice - Všemily) došlo ke změně barevného značení jiné turistické 
trasy na území NP České Švýcarsko, konkrétně v úseku od Dolského mlýna směrem na 
Srbskou Kamenici. Tento úsek, původně značený modře, je nově proznačen zelenou 
barvou. Důvodem změny značení je eliminace křížení turistických tras stejné barvy. Změnu 
značení provedl Klub českých turistů. 
Současný stav turistického značení v okolí Jetřichovic a Dolského mlýna je patrný z přilože-
né mapky. Děkujeme za pochopení. Správa NP České Švýcarsko  
 

    
 

Z Jetřichovic  do Srbské Kamenice je nově vyznačena  modrá  turistická značka  směr přes 
Folga - jedná se  o krásnou cestu s výhledy na Růžovský vrch - ideální tip na podzimní výlet. 
 

 
 
 

Díky výše popsaným změnám v turistickém značení nyní mohou turisté vyrazit na překrásný 
půldenní výlet -  značený okruh  mezi obcemi : 
 

Jetřichovice  - Dolský mlýn  - Srbská Kamenice  - Všemily  - Jetřichovice . 
 
 

 

Informační zpravodaj – září 2015 

 ZMĚNA TURISTICKÉHO ZNAČENÍ V OKOLÍ JETŘICHOVIC 

 NOVÁ MODRÁ ZNAČKA 

 Doporučujeme okruh  
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Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk 
a Město Rumburk, spolupořadatel 19. ročníku akce

Loretánské 
slavnosti 2015 

  Renesanční a barokní tance (soubor Villanella)

  Příběhy z českých dějin 

  Divadelní pohádky (studio Damúza)

  Koncert písničkářky Jany Vébrové

  Arzenal band 

  Varnsdorfské Náhodou

  Výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska 

  Komentovaná prohlídka pro děti 

  Slavnost 308. výročí posvěcení loretánské kaple (mše svatá)

  Pobožnost Svatých schodů

Doprovodný program: 

  Expozice církevního umění Šluknovska 

  prohlídky s průvodcem

  hledačka „Rumburská procházka staletími“

  tvoření ve výtvarných dílnách

  prodej rukodělných výrobků a regionální literatury

  občerstvení

Vstupné 25 Kč

Loreta Rumburk, třída 9. května 149/27 
www.loretarumburk.cz

sobota 12. 9. 2015, 10.00-17.00 hod.
Loretánská kaple s ambitem v Rumburku
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