Tipy na výlet v NP České Švýcarsko najdete na www.hotel-jef.cz
Název výletu:

Zoologická zahrada Děčín
Celková délka (tam i zpět): 70 km Zaměření: poznávací
Typ výletu: Celodenní
Cíl: ZOO Děčín
Zoo Děčín byla založena v roce 1948 a pro veřejnost otevřena na jaře roku 1949.
•

Nachází se v krásném a klidném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně a se svou
dnešní rozlohou 6 ha se řadí k nejmenším zoo v České republice.

•

Chová přes 110 druhů zvířat, z toho u 15ti kriticky ohrožených druhů je zapojena do
Evropských záchovných programů (EEP).

•

Zoo Děčín se zaměřuje na chov méně známých a vysoce ohrožených druhů zvířat,
které se v ostatních českých zoo vyskytují jen zřídka.

•

Těšit se můžete na medvědy GRIZZLY (Sigfrieda a Helgu) v krásném venkovním
výběhu, expozici divokých zvířat Českého Švýcarska, nově vybudovaný ptačí
dům,...a mnoho dalších zvířátek, která se moc těší na Vaší návštěvu.

Areál je protkán dětskými atrakcemi, hrady, dřevořezbami zvířátek, houpačkami i
naučnou stezkou.
EXPOZICE ZOO Děčín - Rajské ostrovy na Teplické ulici...(viz. Mapka)
Rajské ostrovy Vás zavedou na Korálový útes ostrova Réunion, mangrovové pobřeží
ostrova Fidži, tropického deštného pralesa Sulawesi, či Karibskou polopoušť... Akvária,
terária, expozice napodobující přirozené biotopy jejích obyvatel.

Popis cesty:
Máte 2 možnosti...
1) Autem směr Rybniště, Chřibská, Česká Kamenice, Markvartice, Huntířov, Děčín
2) Autem směr Rynartice, Jetřichovice, Vysoká Lípa, Mezní Louka, Hřensko, Loubí, Děčín

Při příjezdu od Č.Kamenice jeďte stále po Kamenické ulici (po ní se sjíždí do
Děčína), na prvním kruhovém objezdu se druhým výjezdem do centra, na dalším
kruháku (zde se napojuje i cesta z Hřenska) opusťte třetím výjezdem , projedete
náměstí, stále po hlavní silnici přejedete přes Labe po Tyršově mostě, za ním se
dáte doleva až k dalšímu kruháku, kde se dáte prvním výjezdem doprava,
podjedete viadukt a na první křižovatce se dáte směrem na Teplice doprava
(Teplická ul.).
Jeďte rovně, po pravé straně uvidíte expozici Rajské ostrovy a za nimi odbočte
první ulicí doprava, po dlažebních kostkách do kopce – je to celkem krpál.
Po cca. 500 m dojedete až k ZOO na parkoviště...
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