
  

 

 

 

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM 

Páté největší město ČR se nachází 90 km 
severovýchodně od Prahy a 100 km seve- 
rozápadně od Hradce Králové, na pomezí 
hranic s Polskem a Německem. Symbol 
Liberce a vlastně i celého kraje představuje 
unikátní stavba vysílače na Ještědu. 
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Praha – 125 km 

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 468/23, 460 01 Liberec 
Tel.: +420 485 101 709 
E-mail: info@visitliberec.eu 
www.visitliberec.eu 

CO MUSÍTE VIDĚT 

Náměstí Dr. E. Beneše dominuje velkolepá no- 
vorenesanční budova radnice , jejíž interiéry 
si oblíbily tuzemské i zahraniční filmové štáby. 
Sotva pár metrů odtud, v Palachově ulici, nara- 
zíte na nejnovější dinopark v ČR. Za pořádnou 
porcí zábavy se s celou rodinou můžete vydat 
do centra Babylon s nepřeberným množstvím 
atrakcí. Na severozápadním okraji Liberce pak 
najdete zoologickou a botanickou zahradu, 
obě nejstarší svého druhu v ČR. 

Centrum Babylon 
Zábavní centrum láká na originální aquapark ve sty- 
lu příběhů Julese Verna, areál lunaparku s kolotoči, 
autodromem nebo Indoor adventure golfem, 4D 
kino, laser game, virtuální realitu a spoustu dalšího. 
Užijte si také atraktivní expozice iQPARKu, prvního 
zábavně-naučného centra v ČR. Návštěvníci všech 
generací formou her a experimentů poznávají a ob- 
jevují běžné jevy, které se dějí kolem nás. V areálu 
najdete více jak 200 interaktivních exponátů z nej- 
různějších oblastí lidského života. 

www.visitliberec.eu www.centrumbabylon.cz 

ZOO Liberec 
Na ploše 13 ha můžete obdivovat až na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů. Raritou liberecké zoo je bílá forma 
tygra indického, lvi berberští či monumentální takini čínští, které zahrada odchovává jako jediná v Evropě. Zcela 
výjimečná je rovněž jedna z nejucelenějších kolekcí dravců na starém kontinentu. 

www.zooliberec.cz 

VÝLETY DO OKOLÍ 
Nedobytné hrady, zámky jako z pohádky, rozhledny rozličných tvarů i materiálů, útulné roubenky a technické památky jako připomínka řemeslného umu našich 
předků. To a ještě mnohem víc nabízí Liberecký kraj. 

Východně od Liberce můžete v průběhu celého roku navštívit Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Sportovní nadšenci jistě ocení 80 kilometrovou 
síť cyklostezek Singletrek pod Smrkem a v zimní sezoně pak desítky kilometrů sjezdovek moderních lyžařských areálů v Jizerských horách a západních Krkono- 
ších. Jižně od Liberce si můžete prohlédnout nádherné ukázky lidové architektury, unikátní Bozkovské dolomitové jeskyně nebo úchvatná šlechtická sídla 
(viz. hrady – s. 39 a zámky – s. 43). Když se vydáte západním směrem, nesmíte minout Českou Lípu s úžasnou plejádou architektonických památek. 
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6 JELENÍ HORA (JELENIA GÓRA) 

Singltrek pod Smrkem 
40 km od Liberce 

Skiaréna Jizerky – 30 km od Liberce Jelení Hora (Jelenia Góra) je prvním vět- 
ším městem za českou hranicí směrem od 
Harrachova. Město v sobě spojuje půvab 
památkového historického městského 
centra, termálních lázní a výletního místa, 
odkud všechny cesty vedou do hor. 

– Skiaréna Jizerky znamená propojení ski areálů 
v Jizerských horách – Tanvaldský Špičák, Severák 
a Bedřichov – a to jak v rámci společného skipasu, 
tak i skibusu. Areály společně nabízejí celkem 17 km 
sjezdovek, 20 lyžařských vleků, 2 lanové dráhy a 3 
pohyblivé koberce. 

Stezky se rozkládají mezi Novým Městem pod Smr- 
kem a Lázněmi Libverda, a také na Jindřichovickém 
hřebeni a částečně v Polsku. Singltrek pod Smrkem 
v současné době nabízí trasy v úhrnné délce přes 
8 0 kilometrů ve čtyřech stupních obtížnosti. Své si 
tu najde každý, od rodin s malými dětmi po zdatné 
a zkušené terénní cyklisty. 

8 4 306 
podsmrkem.singltrek.cz www.skijizerky.cz 

Vratislav (Wroclaw) – 110 km 

Muzeum skla a bižuterie, 
Jablonec nad Nisou 

Skiregion.cz – 45 km od Liberce Karkonoska Tourist Information 
plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra 
Tel.: +48 601 507 885 

cz.jeleniagora.pl 

SKIREGION.CZ je největší lyžařskou oblastí západ- 
ních Krkonoš a Jizerských hor, sdružující lyžařská 
střediska v Rokytnici nad Jizerou, Pasekách nad Ji- 
zerou, Rejdicích a Příchovicích. Celková délka všech 
sjezdovek činí 38 km a všechna lyžařská střediska 
jsou dostupná v rámci jednotného skipasu. 

– 15 km od Liberce 
Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, 
knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozi- 
cích Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada 
– České sklo sedmi století. 

CO MUSÍTE VIDĚT 
skiregion.cz Za vidění rozhodně stojí stará městská zá- 

stavba zahrnující Radniční náměstí (Plac 
ratuszowy) a jeho okolí pocházejí z růz- 
ných historických epoch. Nejstarší církevní 
budovou je gotický kostel sv. Erazima 
a Pankráce (Plac Kościelny) ze 14. století 
s kostelní věží vysokou 51 m. Výjimečný je 
i barokní evangelický kostel sv. Kříže 2 , 
jeden ze šesti slezských kostelů milosti. Ka- 
zatelna je vyrobena z jednoho kusu kame- 
ne. Za zmínku stojí i místní korzo na ulici 
Konopnicka a 1. Maja. Na křižovatce těchto 
dvou ulic najdete kapli sv. Anny 3 ve stře- 
dověké fortifikační Wojanowské baště zvané 
Basteja. Město obklopují pozůstatky opev- 
nění z 14.–15. století. Součástí města jsou 
i termální lázně – Lázně Cieplice (→ s. 62). 

1 2 

Bozkovské dolomitové jeskyně 
– 50 km od Liberce 
Jeskyně s největším podzemním jezerem v Čechách 
patří k nejnavštěvovanějším místům Českého ráje. 
Jeskyně jsou díky své celkové délce přes 1000 m 
nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v ČR a unikátní 
jsou také neobvyklým rozsahem selektivní koroze 
stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. 

www.msb-jablonec.cz www.caves.cz 

3 4 Česká Lípa – 55 km od Liberce Dlaskův statek, Turnov 
– 30 km od Liberce Kromě úchvatného vodního hradu Lipý můžete 

v České Lípě vidět řadu měšťanských domů, novo- 
renesanční radnici, bývalý augustiniánský klášter 
nebo třeba archeologické muzeum v bývalé měst- 
ské šatlavě. 

Statek, který byl prohlášen národní kulturní památ- 
kou, je jedním z nejkrásnějších a nejtypičtějších 
příkladů roubené architektury českého venkova. 
Stavba je dnes součástí Muzea českého ráje v Tur- 
nově a návštěvníci si zde mohou prohlédnout te- 
matickou národopisnou expozici. 

Víte, že…? Ve vile Wiesenstein, 
nedaleké obci Jagniatków, najdete 

muzeum Gerharta Hauptmanna 4 , no- 
sitele Nobelovy ceny za literaturu. 

v 

mucl.cz 

Krkonošské muzeum v Jelení Hoře 
(Muzeum Karkonoskie) PRAVIDELNÉ AKCE 
Prohlídku v Krkonošském muzeum lze zahájit v interiéru 
krkonošské roubenky s dobovým vybavením z přelomu 
19. a 20. století. Navštívíte i středověký měšťanský domek 
s ukázkou životního stylu místních obyvatel 17. a 18. sto- 
letí. Expozice nabízí také největší sbírku uměleckých 
předmětů ze skla v Polsku. V expozici se také dozvíte zají- 
mavosti o historii města a oblasti Dolního Slezska. Sbírky 
muzea pak ozvláštňuje několik autentických historických 
videonahrávek (např. z období druhé světové války), 
map a reálných příběhů významných obyvatel města. 
Většina expozice je doplněna nahrávkami v češtině nebo 
českými popisky. 

ÚNOR 

Jizerská 50 – tradiční běžkařský závod 

KVĚTEN 

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant (1x za dva roky) 

ČERVENEC 
Letní hudební festival Benátská, Liberec 

SRPEN–ŘÍJEN 
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, Česká Lípa 

ŘÍJEN 
IGS – Mezinárodní sklářské sympozium, 
Nový Bor (1x za tři roky) 

www.muzeum-turnov.cz www.muzeumkarkonoskie.pl 

1 8 19 


