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Město s nadhledem

Odkud budete mít město jako na dlani? No jasně, z výšky! Výzvou pro děti
bude zdolání schodů, ale pak už budou moci vychutnávat úžasný výhled.
Možností je v Litoměřicích hned několik.
1a Můžete se zastavit na Mírovém náměstí, zakoupit vstupenku v infocentru
a v doprovodu průvodce se vydat na věž Kalich. Po zdolání 153 schodů si
vychutnáte krásný výhled na město Litoměřice, hrad Házmburk a horu Říp.
Mírové náměstí 16/8a
1b Pokud se vy, ani vaše děti nezastavíte před žádnou výzvou, vyšlápněte si
také na věž u katedrály sv. Štěpána. Pětašedesátimetrová bělostná stavba
je opravdovou dominantou. Z neobvyklé perspektivy spatříte třeba zahrady
biskupství, historické centrum města či soutok Labe a Ohře.
Dómské náměstí
1c Poklidnou procházkou z centra města směrem na sever dojdete za 20
minut do lesoparku pod Mostnou horou. Na hřišti s lanovkou si děti vyhrají
do sytosti a plné energie zvládnou výšlap k restauraci na vrcholu kopce. Tady
můžete v klidu posedět a relaxovat. Celý výlet korunujete výstupem na věžičku
restaurace, která rovněž slouží jako rozhledna. Mostná hora 94/1

Krása historie

Za příběhy historie se vydejte do Oblastního muzea Litoměřice. Jde o nejstarší
renesanční stavbu ve městě a určitě ji nepřehlédnete. Dříve sloužila jako
radnice a čekají tu na vás zajímavé stálé expozice, doplněné o doprovodné
programy. S průvodci muzea se také můžete vydat do Máchovy světničky, ve
které žil a tvořil Karel Hynek Mácha. Mírové náměstí 171/40
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Muzeum křišťálový dotek

Říká se, že tvar ruky napovídá mnoho o osobnosti člověka. V unikátní
litoměřické galerii si můžete prohlédnout otisky rukou Mistra Karla Gotta,
Jaromíra Jágra, Václava Havla a mnoha dalších českých i světových známých
osobností. Některých je dovoleno se dotýkat a každá z nich je malým
mistrovským dílem.
Mírové náměstí 18/10

Za každého počasí

Nejen když venku prší, můžete s dětmi zavítat do herny s kavárnou Panda.
Rodiče jistě ocení posezení u kávy, zatímco děti prozkoumají prolézačky
a barevné balonky. Dlouhá 188/35
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Vodní radovánky

Ve vodě je prima zábava. V Litoměřicích si můžete jít zaplavat do krytého
bazénu v Daliborově ulici nebo v hezkém počasí navštívit místní koupaliště.
Tady se v krásném prostředí na břehu Labe vyřádí rodiče i děti. Za zády budete
mít litoměřické památky a nebudete chtít odejít!
Krytý bazén – Daliborova 2078/7, Venkovní koupaliště - Písečný ostrov 1928/1

Za tajemstvím podzemních chodeb

2a V litoměřickém podzemí se větší děti nudit nebudou. První možností je
vstoupit do městských sklepení přes restauraci Radniční sklípek. Potom, co
vás průvodce vpustí dovnitř kovanou branou, projdete 366 metrů místních
chodeb, které v dobách nebezpečí sloužily Litoměřickým jako úkryt a v dobách
blahobytu jako sklady. Mírové náměstí 21/13
2b Druhou možností, jak nahlédnout do míst pod zemí, je vstoupit
s průvodcem do expozice Důl Richard v proměnách času. Tady se celá rodina
dozví informace o bývalém vápencovém dolu Richard, nacházejícím se pod
nedalekým vrchem Bídnice, který je v současné době veřejnosti nepřístupný.
V 19. století se tu těžil vápenec, za druhé světové války zde nacisté zřídili
podzemní továrnu a v současné době v části chodeb funguje úložiště
nízkoradioaktivního odpadu. Mírové náměstí 16/8a
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v jezírku a na závěr si dát něco dobrého v místní kavárně.
7b Jiráskovy sady jsou v Litoměřicích největším parkem s dlouhou historií.
Jdou však s dobou a po nedávné rekonstrukci jsou ještě příjemnějším místem
pro celou rodinu. Najdete tu kavárnu, dětská hřiště a dopravní hřiště. V parném
létě vás osvěží vodní fontánky.
7c Střelecký ostrov nabízí vyžití opravdu pro celou rodinu. Prochází tudy
Labská cyklostezka, jejíž povrch láká cyklisty i nadšence do inline bruslení.
Zdraví utuží i cvičení na workoutovém hřišti. Děti si užijí dětské hřiště a kulturní
zážitky zajistí nedaleké letní kino.
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Plavíme se po Labi

Litoměřice jsou městem ležícím v krásné oblasti na soutoku řek Labe a Ohře.
Nastupte na palubu lodi označené číslem 901 a vydejte se do Lovosic, Velkých
Žernosek, Libochovan, Dolních Zálezel či do Ústí nad Labem. Více informací
najdete na www.labskaplavebni.cz Přístaviště – Velká mlýnská ul.
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Káva s párou

Kavárna v idylickém prostředí bývalého nádraží rozhodně nezaujme jen starší
ročníky. Pro děti i dospělé milovníky mašinek je tu připravena zahradní modelová
železnice, obklopená miniaturami litoměřických památek. Přímo sousedí
s kouskem opravdových kolejí, po kterých přijížděly vlaky již od roku 1874.
Jarošova 165/32
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S Máchou městem

Moderní technologie děti baví a jejich ovládání jim nedělá problém.
Nainstalujte si do chytrého telefonu hru Geofun a užijte si procházku
Litoměřicemi, kterou vás vtipnou formou provede sám Karel Hynek Mácha.
Trasa začíná v Máchově ulici.
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Poznávej hrou

U příležitosti 800. výročí založení města Litoměřice se všemi městskými právy
byla vydána poznávací hra pro zvídavé děti. Je k vyzvednutí v infocentru.
Mírové náměstí 16/8a

Pro šikovné ruce

Kdo ví, jak se vyrábí papír? Každý, kdo navštívil Dílnu ručního papíru
v Litoměřicích! Útulné místo ve věži hradeb není jen výstavou. Naopak, vše si
tu vlastníma rukama vyzkoušíte a svůj výtvor si odnesete. Zážitek pro celou
rodinu je zaručen. Velká Dominikánská 285/33

Kouzelný svět loutek

Věž, ve které se skrývá pohádkový svět, najdete u parku Václava Havla. Místní
divadelní spolek Sváťovo dividlo tu provozuje Galerii marionet, která je rájem
pro malé i velké. Najdete zde přes 250 loutek a pohádkových dekorací. Děti si
můžou některé loutky půjčit, pohrát si nebo namalovat obrázek.
Krajská 292/5

Aktivní odpočinek venku

Běhání a skotačení, to je dětem vlastní. Spoustu zábavy jim nabízí litoměřické
parky.
7a V parku Václava Havla si děti mohou pohrát v zeleni, obdivovat ryby

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice.eu
Otevírací doba infocentra:
duben - září denně od 9 do 17 hod.
říjen – březen Po až Pá od 9 do 17 hod.
So od 9 do 12 hod.
Vydal Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice.

Do Litoměřic
s dětmi
za zážitky
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