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Kousek císařské  
Vídně na severu  

Čech

Poloha 
Městečko s necelými 

3 000 obyvateli, bohatou 
historií, významnými 

historickými a uměleckými 
památkami, kulturními 

tradicemi, krásnou 
přírodou a zajímavými 

turistickými cíli leží 
v lesnaté krajině 7 km 

severovýchodně 
od Mimoně a 8 km 

od České Lípy.

Císařské Vánoce
Zimní okruh zámkem trvá 
hodinu a zahrnuje mimo 
jiné předkaplí, zámeckou 

kapli, třípokojové hostinské 
apartmá ve stylu 

biedermeieru, pokoj 
hofmistra, apartmá 

arcivévodkyně Marie 
Terezy. Interiéry jsou 

bohatě zařízeny a vánočně 
dekorovány. Součástí 

zimního okruhu je 
i historická zámecká 

kuchyně.

Vstupné 
Plné vstupné je 8 €/200 Kč 

a zlevněné 3–6 €/ 
80–160 Kč. Vstupenku si 
můžete zakoupit na místě 
v pokladně zámku nebo 
můžete přijít s předem 
zakoupenou on-line 

vstupenkou. Zámek můžete 
navštívit od úterý do neděle 

od 9:00 do 16:00, pro 
aktuální časy prohlídek se 

vždy podívejte na web 
zámku. 

Zámek sloužil v 19. století jako letní sídlo členů panovnické rodiny Habsburků. Dnes nabízí k prohlídce luxusně 
vyzdobené a bohatě zařízené místnosti, ve kterých dříve pobývali císař Ferdinand Dobrotivý, císař František 

Josef I. či korunní princ Rudolf. Podívat se můžete i do zámecké kaple, v níž se oženil následník trůnu  
František Ferdinand d́Este. Každý adventní víkend vás tu čekají prohlídky vyzdobených interiérů zámku 

s povídáním o vánočních zvycích na panovnických dvorech.

HRADY A ZÁMKY

Zámek Zákupy

Prohlídka s princeznou
Děti zámkem provede 
průvodkyně v kostýmu 

princezny a poutavou formou 
jim povypráví o zámku, 
výzdobě a zajímavých 

předmětech. Oproti klasické 
prohlídce je cca o patnáct minut 
kratší a výklad je zjednodušen. 

Po prohlídce je možné se 
s princeznou na nádvoří 

vyfotografovat. Doporučujeme 
zakoupit si předem vstupenku 

online. Prohlídky se konají 
během letních prázdnin.

Výjimečná svatba
Arcivévoda František 

Ferdinand d´Este zde dosáhl 
kýženého sňatku s milovanou 
hraběnkou Žofií Chotkovou. 
Sňatek z lásky nenacházel 

podporu v rodině Habsburků, 
protože se následník trůnu 

chtěl oženit se ženou 
pocházející pouze 

z hraběcího rodu. Místo 
nebylo vybráno náhodou, 

protože ho tou dobou 
využívala jako letní sídlo 

Ferdinandova matka.


