Klub Český ráj

Kryštofovo údolí, sobota 3. 10. 2015
Sraz účastníků výletu je v 8.40 před libereckým vlakovým nádražím.
Odjezd vlakem z Liberce v 8.58 do stanice Novina a odtud pěšky
projdeme Kryštofovo Údolí, které se rozkládá v hlubokém údolí říčky
Rokytka pod svahy Ještědského hřbetu.
Návrat do Liberce: Kryštofovo údolí 14.54 - Liberec 15.12.
Možnost objednání pečené husy k obědu v restauraci U Uhlířů. 1 husa pro
cca 4 lidi, v případě nezájmu o pečenou husu, společný oběd dle denní
nabídky v restauraci v domě, kde je muzeum betlémů.
Většina obce je tvořena roubenými a hrázděnými domy, proto byla
prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci. Nejcennější historickou památkou je ranně barokní
dřevěný kostel sv. Kryštofa z konce 17. století. Je to jediná zachovalá roubená stavba zakrytá břidlicí
ve zdejším kraji. Stěny i strop tohoto kostela jsou vyzdobeny 15 malbami ze života Krista.
Místní technickou památkou je Novinský železniční viadukt, který je jeden z
nejromantičtějších a největších viaduktů v Česku. Viadukt nevede rovně, ale do
oblouku, má 14 podpěrných sloupů na 198 m délky.
Jeho výška dosahuje 30 metrů.

Kryštofovo Údolí je proslavené jako betlémářská obec.
V restauraci ,,U Kryštofa" je Muzeum betlémů s celoroční expozicí více
než dvaceti betlémů nebo jejich částí. Jírův venkovní betlém je volně
přístupný (pouze v zimě) na svahu Kostelního vrchu. Naproti muzeu
stojí ještě další zajímavost- orloj, který je umístěn ve věžové budově
bývalé trafostanice. Průčelí vévodí dvě okénka, v nichž každou hodinu
defiluje 12 apoštolů po vzoru pražského Staroměstského orloje. Po
těchto prohlídkách odchod k nádraží v Kryštofově údolí a poté odjezd
vlakem zpět do Liberce.
Samozřejmě zveme na tento výlet i zájemce z Prahy. Pokud se rozhodnete strávit sobotu s námi
v tomto krásném prostředí, napište nám mail a pomůžeme vám vyhledat nejvhodnější spojení.
Pro účastníky z Prahy je nejjednodušší a nejpohodlnější doprava z Černého mostu autobusem Student
agency do Liberce autobusového nádraží. Nevystupovat ve městě!!! Odjezd z Prahy v 7.30, nutno
předem zakoupit místenku, návrat do Prahy odjezd z Liberce v 16 hodin a stejný postup při rezervaci
jízdenky. Přímý spoj bez zastávky, doba cesty cca 1 hodina. Pěší přesun z autobusového nádraží na
vlakové cca 2 minuty pěšky.
Pro účastníky, kteří přijedou autem je nejlepší zaparkovat v krytém parkovacím domě OC Fórum v
centru Liberce (zdarma) a poté odjet 2 zastávky tramvají 2, 3, 4 směr Horní Hanychov na vlakové
nádraží, kde je sraz účastníků.
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