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Tipy na výlety
Liberecko
Rozběhnout se kolem liberecké přehrady
Typ trasy: pěší výlet/běžecký výlet 
Délka trasy: 4 km
Itinerář: zastávka tramvaje č. 2, 3 Lidové sady-ZOO – Alšova ul. → 
Strossova vila na Husově ul. → ul. Svobody → přehrada Harcov → Lie-
biegova vila na Jablonecké ul. → Komenského ul. → Gutenbergova ul. → 
Felberova ul. → nám. Dr. E. Beneše

Záleží na vás, zda si trasu projdete, či proběhnete. Pokocháte se honos-
nými vilami u liberecké přehrady a vydáte se po stápách významných 
osobností.

Jablonecko
Na kole přes rozhlednu Nisanka
k prameni Nisy
Typ trasy: cyklo 
Délka trasy: 15,5 km
Itinerář: Dům Jany a Josefa V. Scheybalových → kostel Povýšení sv. Kří-
že → Jablonecké Paseky → Kynast → rozhledna Nisanka → pramen Nisy 
→ vyhlídka Dobrá Voda → Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Nedaleko Jablonce pramení říčka, jejíž vody můžete sledovat po me-
zinárodní cyklostezce Odra-Nisa až k Baltskému moři. Nemusíte však 
dojet až k moři, aby se vám vryla do paměti.  Řeka se totiž objevuje 
i v názvu jabloneckého folklórního souboru Nisanka, který se stal pat-
ronem nedaleké stejnojmenné rozhledny. A věřte, že výšlap na ni, vám 
bude pravým zážitkem, stejně jako výhledy, které vám nabídne. 

Tanvaldsko
Proti proudu Černé Desné na Novinu 
Typ trasy: pěší (není vhodný pro kočárky)
Délka trasy: 11,5 km
Itinerář: Riedelova vila → Riedelova hrobka → Vodopády na Černé 
Desné → Souš → Kaskády na Bílé Desné → Skokanské můstky → Pa-
mátný balvan

Výlet přes desenské kopce za krásami vodních toků v malebném okolí 
města Desná. Trasa vás provede za zajímavou historií sklářského krále 
Josefa Riedela až k nádherným vodopádům na Černé Desné a kaská-
dám na Bílé Desné.

Frýdlantsko
Za výhledy na Paličník
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 12 km
Itinerář: Bílý Potok → Bartlova bouda → žlutá turistická značka → 
Hájený potok (vodopád na Hájeném potoce) → Paličník → Předěl → 
Bílý Potok

Jen málokterý z jizerskohorských vrcholů by se mohl s Paličníkem rovnocen-
ně utkat v pomyslné soutěži krásy. Přesvědčte se sami! A buďte pozorní, ať 
neminete dva pomníčky Jizerských hor, které vás na cestě čekají.

Letní Jizerky – Prožijte jizerské čeření!
Živé a energické, takové jsou Jizerky v létě. Hory jsou plné životadárného a mocného živlu, vody.  Klidné prameny potůčků a říček nabírají cestou z hor 
na síle. Mezi kameny, kde voda strmě padá dolů, je slyšet bouřlivé čeření vodopádů a peřejí. Je to nevídané představení, které nám připravila sama 
příroda. Zachovejte si však k vodě pokoru, stejně jako klidná a okouzlující, může být i dravá a nebezpečná. 
Vydejte se po stopách vody, k pramenům řek a potoků, k vodopádům a peřejím, k přehradám a nádržím. A ačkoli je to téměř k neuvěření, v Jizerkách 
můžete dojít až k moři, k tomu jabloneckému. Osvěžte se v horkých letních měsících výletem za vodou a prožijte jizerské čeření!
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Co dělat, když zrovna slunce nesvítí?
Muzeum hraček v Jablonci nad Nisou 
DinoPark Liberec
Dům J. a J. V. Scheybalových, Jablonec nad Nisou 
Technické muzeum Liberec 
Zubačka a Výtopna Kořenov
Technické muzeum v Liberci 
Zoo Liberec
Botanická zahrada Liberec
Muzeum obrněné techniky, Smržovka
Maják Járy Cimrmana – rozhledna a muzeum v Areálu u Čápa Příchovice
Muzeum Jizerských hor, osada Jizerka

Bikepark Tanvaldský Špičák

Město Lučany nad Nisou vás zve 
k návštěvě 

Máte rádi jízdu na kole a chcete si užít jednosměrné terénní stezky v lesích? Tak vyrazte na svahy Tanvaldského Špičáku. Na jeho vrchu je začátek 
stezek a konec na parkovišti u nástupní stanice na lanovou dráhu Tanvaldský Špičák 1.
Vybudovány jsou 2 traily – modrý a červený o celkové délce cca 8 km. Traily vedou lesem z vrcholu Špičáku a jsou široké cca 1 m. Při jejich sjíždění 
budete zdolávat různé klopené zatáčky a terénní nerovnosti. Za zmínku stojí kamenná sekce ve vrchní části červeného trailu, která vede těsně kolem 
skály. V této technické sekci doporučujeme jet pomalu, narazíte například na netradiční rockgarden zatáčku. Nejedná se o sjezdové trasy plné skoků 
a dřevěných překážek.  Stezky jsou určeny pro širokou cyklistickou veřejnost. Sjedou je jak šikovné děti tak zkušení bikeři. K cestě nahoru slouží la-
nová dráha Tanvaldský Špičák 1. Zde také funguje půjčovna kol, prodej drobných cyklo doplňků a servis. Novinkou je padesát metrů dlouhý hliněný 
pupmtrack. Provozní doba Bikeparku a lanovky je od května do září. Bližší info hledejte na www.skijizerky.cz.

Rozhledna Bramberk – Kamenná rozhledna byla postavena v roce 
1912 ve výšce 787 m n. m., měří 21 m. Roku 2015 se stala kulturní pa-
mátkou. Otevřena: duben, květen, září a říjen o víkendech a svátcích 
10.30–16.00; červen, červenec a srpen denně 10.30–17.00 hodin. Více 
informací na www.lucany.cz.

Rozhledna Slovanka – Nejstarší železná rozhledna v Čechách je nej-
vyšším bodem Horního Maxova ve výšce 820 m n. m. Postavena byla 
v roce 1887, měří 14 m. Kulturní památkou je od roku 1999. Rozhledna 
je celoročně veřejně přístupná. Více informací na www.lucany.cz.

Stezka svobody – Od 8. května 2021 je nově otevřena Stezka svobo-
dy, která spojuje tři Lípy svobody vysazené v roce 2018 v Lučanech, na 
Horním Maxově a v Jindřichově. Po okruhu v délce 12,7 km vás povedou 
půvabnou krajinou našeho regionu značky ve tvaru kruhu a v barvách 
trikolóry. Na Stezce najdete dvanáct zastavení ozdobených skleněnými 
kostkami a kovovými pásky s citáty na téma svobody. Stezka je ve tvaru 
kruhu, proto záleží je na vás , jakým směrem a odkud se na stezku vydáte. 
Více informací na www.lucany.cz a www.stezkasvobody.cz.

Koncerty v kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou – pra-
videlně, pokud to situace dovolí, se v září koná jeden z koncertů komorní 
hudby Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, v prosinci po-
tom Rybova mše a Vánoční koncert. Více informací na www.lucany.cz.

Koupaliště Lučany naleznete v  klidné lokalitě. Nabízí bazén se sklu-
zavkou, dětské brouzdaliště, občerstvení. Otevřeno dle počasí červen 
až září od 9.00 hodin. Více informací na www.lucany.cz a Facebooku: 
Koupaliště Lučany.

Lanový park Bedřichov
Lanový park Bedřichov najdete na stadionu Bedřichov nedaleko cen-
trálního parkoviště. Můžete si užít lanový park se 3 různě obtížnými 
okruhy ve výšce 2 až 9 m nad zemí a 31 různých překážek. Každý si 
může zvolit obtížnost na kterou se cítí. Dětský okruh je vhodný pro od-
vážné lezce od tří let. Vše je perfektně zabezpečeno jistícím systémem 
Smart Belay, který zamezuje neúmyslné odpojení od jistícího lana. Mů-
žete využít také zdejší lezeckou stěnu o výšce 8,5 m. Na své si přijdou 
úplní začátečníci i pokročilí lezci, a to na 100 m2 lezecké plochy ve 12 li-
niích jištění s 25 cestami s obtížností 3–8+UIAA. Na obou aktivitách se 
o vás postarají zkušení instruktoři.

Nové stezky pro děti
na Tanvaldském Špičáku

Jizerky CARD – karta hosta Jizerských hor

Smrčkova stezka – naučná stezka z vrcholu Tanvaldského Špičáku. Na 
stanovištích jsou připraveny různé otázky. Za vyplněnou hrací kartu mů-
žete získat malou odměnu v půjčovně na Tanvaldském Špičáku 1.

Orientační stezka na vrcholu Tanvaldského Špičáku – najděte podle 
mapy všechna stanoviště a otiskněte razítka do hrací karty. Za vyplněnou 
hrací kartu můžete získat malou odměnu v půjčovně na Tanvaldském 
Špičáku 1.

Návštěvníci s kartou získají množství výhod a užijí si svoji dovolenou, pár 
dnů či prodloužený víkend v Jizerkách naplno!  
Zajímavé bonusy nabízí Bikepark Tanvaldský Špičák, Městský plavecký 
bazén nebo oblíbené Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
20% slevu na jednorázový vstup nabízí liberecký Dinopark.  
Kartu Jizerky CARD dostanete ZDARMA při ubytování na 2 a více nocí od 
ubytovatele, který je členem Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. 
Přehled všech slev a výhod, které s Jizerky CARD získáte, naleznete na 
www.jizerske-hory.cz.



P O D Z I M N Í  T I P Y0 4

Podzimní Jizerky – Zažijte jizerské frišno
každým kouskem svého těla!
Podzim je roční období, kdy je vzduch prostoupen chladnou vůní prvního sněhu. Obzvlášť v horách ji ucítíte v každém kousku svého těla. Pojďte se 
s námi ztišit, dýchat a vychutnávat to jedinečné jizerské frišno na místech, která jsou k tomu jako stvořená. 
Nejkrásnější pohledy na pestré barvy podzimu nabídnou skalní vyhlídky, kterých je v Jizerkách požehnaně. Některé jsou populární, třeba jako Krásná 
Máří, jiné jsou méně známé, ale nabízí stejně půvabný rozhled – třeba Finkstein.

Tipy na výlety za vyhlídkami
Liberecko
K Martinské stěně a Dračímu kameni
Typ trasy: pěší
Délka trasy: 7 km
Itinerář: z centra Liberce autobusem č. 13 (Fügnerova → Pod Zálož-
nou) → Kateřinky U Křížku → Kateřinky – horní rozcestí → Pod Dračím 
vrchem → Dračí vrch → Pod Dračím vrchem → Martinská stěna → Kate-
řinky U Křížku → a ze stejné autobusové zastávky zpět do Liberce

Přibližně 7 km dlouhý výlet s nemalým stoupáním vás provede jizersko-
horskými lesy liberecké čtvrti Kateřinky přes pověstmi opředený Dračí 
kámen a vyhlídku Martinská stěna.
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Jablonecko
Přes dvě rozhledny
Typ trasy: pěší
Délka trasy: 13 km
Itinerář: vlakové nádraží ČD Lučany nad Nisou → kostel Navštívení 
Panny Marie → autobusová zastávka MHD Lučany nad Nisou, Fatra 
→ červená turistická značka → rozhledna Nisanka → rozhledna Černá 
Studnice → rozcestí Berany → modrá turistická značka → kostel sv. Mi-
chaela Archanděla → zelená turistická značka → rozcestí Kynast, U tří lip 
→ cyklotrasa Odra-Nisa → vlakové nádraží ČD Lučany nad Nisou

Pohled na svět shora má své jedinečné kouzlo, a proto vás výlet zavede 
hned na dvě rozhledny – Nisanku a Černou Studnici. 

Frýdlantsko
Výlet na vyhlídky Polední kameny,
Frýdlantské cimbuří a Hajní kostel
Typ trasy: pěší
Délka trasy: 11 km
Itinerář: Smědava → červená turistická cesta → rozcestí Paulova pase-
ka → žlutá turistická cesta → Pavlova cesta → vrchoviště Vlčí louka → 
Polední kameny (dvě vyhlídková místa) → Frýdlantské cimbuří → Hajní 
kostel → rozcestí Černý potok – odb. k vodopádu → rozcestník U Liščí 
chaty → Bílý Potok

Na tomto výletě nebude o výhledy nouze! První dvě vyhlídky na Poled-
ních kamenech jsou snadno dostupné, nechte se zlákat ale trasou dále. 
V hřebenu Poledních kamenů se nacházejí další dvě významné vyhlídky 
hor – Frýdlantské cimbuří a Hajní kostel. Naskytnou se vám překrásné 
kruhové výhledy do krajiny!

Tanvaldsko
Za novými rozhledy Tanvaldska
Typ trasy: pěší
Délka trasy: 12 km
Itinerář: vlakové nádraží Desná → Kostel Nenebevzetí Panny Marie → 
Mariánské schody → rozhledna Světlý vrch → skiareál Detoa → vyhlídka 
Špička nad Tanvaldem → Bikepark Bobovka → nádraží Tanvald/Kemp 
Tanvaldský Špičák

Výlet za dvěma novými rozhlednami Tanvaldska začíná v Desné a po-
kračuje výstupem do Albrechtic v Jizerských horách. Zde se nachází 
nová rozhledna Světlý vrch. Odtud dojdete dále až k vyhlídce Špička 
nad Tanvaldem. Výlet můžete ukončit v kempu bikeparku Tanvaldský 
Špičák, kde je možnost zapůjčení kol. Výlet spojuje romantiku zdejší pří-
rody s výhledy tam, kde byste je nečekali a trochou adrenalinu, pokud 
na něj dostanete chuť.

Nemáte rádi sychravé počasí?

Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Vratislavice nad Nisou
Muzeum Jizerskohorské techniky, Bílý Potok
Kryt civilní obrany, Liberec
Zlatý kříž v Liberci – OGL, Severočeské muzeum a Technické muzeum 
IQLANDIA, IQPark
Dům J. a J. V. Scheybalových, Jablonec nad Nisou
Funpark Babylon 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Lezecké arény Šutr a Makak 
Univerzitní Galerie N, Jablonec nad Nisou
Sklárna Jizerka – lezecká stěna a sportovní aktivity

Nechte se hýčkat ve wellness
Liberecko
Apartmány Terasy Café, Liberec
Wellnes Hotel Fénix, Liberec
Pytloun Wellness Travel Hotel, Liberec
Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec
Wellness Hotel Babylon, Liberec

Jablonecko
Lázně Jablonec, Jablonec nad Nisou 
Hotel Rehavital, Jablonec nad Nisou
Hotel Na Baště, Jablonec nad Nisou
Penzion Ayky, Jablonec nad Nisou
Hotel Premiér, Janov nad Nisou
Penzion UKO, Bedřichov 

Frýdlantsko
Hotel Antonie, Frýdlant
Spa Resort Libverda, Lázně Libverda

Tanvaldsko
Hotel Montanie, Desná
Hotel Příchovice, Kořenov 
Hotel V Nebi, Josefův Důl

Využijte naši nabídku vnitřních aktivit.
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Zimní Jizerky – Vyrazte do bílé stopy a objevte 
klidnou zimní krajinu Jizerek!
S první sněhovou vločkou je čas připravit lyžařské vybavení na sezónu. Rozpalují se žehličky, pečlivě se vybírá vosk, oprašují se kartáče a připravuje se 
zimní sportovní oblečení. Je čas vyrazit do bílé stopy Jizerské magistrály! A na vaši návštěvu se těší také jizerské skiareály. Užijte si zimu aktivně a v létě 
budete mít na co vzpomínat.
Nejste-li příznivci lyžování, objevte romanticky zasněženou krajinu při procházkách, nebo se vraťte do dětských let a provětrejte sáňky. Příroda Jizerek 
umí v zimě opravdu kouzlit, přesvědčit se o tom můžete na každém svém kroku. Objevte klidnou zimní krajinu hor!

Jizerská magistrála
Lyžaři Jizerské magistrály mají pravidelně v zimním období k dispozici 
téměř 200 km upravovaných lyžařských tras v oblíbeném terénu Jizer-
ských hor. Lyžařské stopy dovedou nadšence zimního sportu nejen ze 
známých středisek, jako je Bedřichov a Jizerka, ale i z dalších nástupních 
míst rovnou do srdce Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Díky úzké 
spolupráci s dalšími provozovateli tratí, např. Jizerky pro Vás v Kořenově 
nebo Bieg Piastów v polských Jakuszycích, mohou lyžaři pohodlně bez 
sejmutí lyží přejet i na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na 
polské straně. Více informací na www.jizerskaops.cz.

Kořenov – běžecká kolečka
Milovníci běžeckého lyžování si mohou vychutnat bílé jizerské ticho na 
menších okruzích a trasách na Tanvaldsku. Přijeďte si zajezdit na osvět-
lené běžecké kolečko u areálu U Čápa Příchovice, na tréninkové 
běžecké okruhy Polubný, nebo na okruhy v okolí Pasek nad Jizerou, 
Příchovic, Rejdic a Kořenova. Najdete zde několik kilometrů pravidel-
ně upravovaných běžeckých tras Okolo Bílé skály, Okolo chaty Hvězda, 
chata Hvězda – areál „U Čápa“, Vystrkov – Čermákovy Rovně, Kořenov – 
Polubný, Polubný – Jizerka-Mořina, Kořenov nádraží ČD – železniční 
most (dále na Bukovec). Podrobnosti o trasách včetně aktuálního stavu 
upravenosti stop i mapky naleznete na www.jizerkyprovas.cz/uprave-
ne-trasy, nebo na www.skiregion.cz. Další běžkařská kolečka naleznete 
např. v obci Zásada – Plavy, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, 
Smržovka či Harrachov. www.jizerky.cz/zima

Nástupní místa a parkování:
Albrechtice v Jizerských horách – Mariánská hora P20
Bedřichov – Centrální parkoviště P200; Hájovna **; Maliník P100; Nová 
Louka P35
Desná – Soušská přehrada P100
Jablonec nad Nisou – Břízky – U Sádek** 
Janov nad Nisou – Hrabětice P110
Jizerka – Mořina P80
Josefův Důl – PekloP10; Lesní brána**; Dolní Maxov – Lesana**; Nádra-
ží ČD P100; Pod přehradou P20  
Kořenov – střed P80 (za OÚ Kořenov, směr Polubný a Jizerka); nad OÚ 
Kořenov P40; Martinské údolí**; Horní Polubný – Václavíkova studán-
ka**; U trafostanice 100; směr Jizerka P100, Příchovice – Kravín P60
Liberec – Česká chalupa**; Rudolfov elektrárna**
Lučany nad Nisou – Horní Maxov u kostela**
Nové Město pod Smrkem – Centrum u Kyselky P40
Oldřichov v Hájích – Na Pilách*P8
Smědava – P80

Pozn.: Kapacita parkovišť je vždy uvedena za znakem P
P – Parkování na soukromých pozemcích nebo na pozemcích jednotlivých 
obcí. Nejedná se o oficiální parkoviště.
** – Pouze nástupní místo bez možnosti parkování.

Nejsou zrovna ideální podmínky 
na lyžovačku?

Únikové hry – www.jizerky.cz/unikovky
Plavecké bazény – Liberec a Jablonec nad Nisou 
SKI muzeum Harrachov
Funpark MAMUTEK Harrachov
Muzeum výroby hraček ve firmě DETOA, a. s., Jiřetín pod Bukovou
Pohyblivý betlém, Frýdlant 
Oblastní galerie Lázně Liberec
Zimní stadiony – Liberec a Jablonec nad Nisou

Užijte si den plný zábavy či kultury.
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Lučany nad Nisou
Lyžařský vlek U Pily – příjemný, 350 m dlouhý svah, vhodný zejména 
pro rodiny s dětmi, vlek Tatrapoma, snowpark, lyžařská škola, půjčovna, 
parkoviště zdarma, občerstvení. Více informací na www.lucany.cz nebo 
www.vlekupily.cz a facebooku: Vlek U Pily.

Běžecké tratě – Milovníky běžeckého lyžování zve město Lučany nad Ni-
sou na běžecké tratě, které udržuje za příznivých sněhových podmínek: 
start Vlek U Pily (možné parkování) – Krojčenk – Skokanské můstky – Hor-
ní Lučany – Maxov kostel, kde je možné nastoupit na spojnici na Jizerskou 
magistrálu. Více informací bude zveřejněno na www.lucany.cz.

Tanvaldský Špičák
Největší lyžařský areál v Jizerských horách. Od roku 2018 jsou v areálu 
dvě 4sedačkové lanové dráhy. Na Tanvaldském Špičáku 1 se jedná o ne-
odpojitelnou 4sedačkovou lanovou dráhu Doppelmayer, na Tanvald-
ském Špičáku 2 pak na vrchol vede odpojitelná 4sedačka s bublinou od 
firmy Leitner. Na dojezdu Turistické sjezdovky je situován nový přibližo-
vací vlek s kapacitou 800 osob za hodinu.
Penzion Krmelec má nového provozovatele. Penzion se nachází hned 
u nástupu na lanovou dráhu Tanvaldský Špičák 1 a nabízí restauraci 
a ubytování v sedmi pokojích.
Můžete využít nový Pick Up Box – výdejní automat na objednané skipasy 
přes internet na Tanvaldském Špičáku 1. Online objednané skipasy si ly-
žaři po příjezdu do areálu vyzvednou v Pick Up Boxu a nemusí k pokladně. 

Severák
Ski areál se nachází v Hraběticích v Jizerkách, nabízí 10 lyžařských vle-
ků a jeden pojezdový koberec. Má ideální podmínky pro výuku malých 
i dospělých lyžařů. 

Bedřichov
Ve ski areálu naleznete 6 lyžařských vleků a pojezdový koberec. Pro ve-
černí lyžování se využívá poma na Malinovce. Přímo v centru ski areálu 
na Malinovce je též umístěn dětský vlek a pojezdový koberec s odděle-
ným prostorem pro výuku.

SKIARÉNA JIZERKY – lyžařské 
areály Tanvaldský Špičák, 
Severák a Bedřichov
Ski areály Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov nabízí v rámci Jizer-
ských hor celkem 17 km sjezdovek, 21 lyžařských vleků, 2 lanové dráhy, 
3 pohyblivé koberce a 1.300 parkovacích míst. V každém ze ski areálů 
naleznete lyžařskou školu a půjčovnu pod názvem SKIARÉNA SPORT. 
Tyto služby jsou vždy v centru samotného areálu, vedle pokladen a kou-
sek od nástupu na lyžařské vleky či lanovky.

Liberecko
Za nejkrásnější skálou i nejsmutnějším
kamenem Ještědu
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 7 km
Itinerář: Ještěd → Nad Výpřeží → Mohyla letců → Červený kámen → Ka-
menná vrata → Tetřeví sedlo (zvané též Výpřež) → Nad Výpřeží → Ještěd

Nenáročný výlet ještědskými lesy z trochu jiné strany, než se zpravidla 
chodí, vás přivede na vyhlídky, které doslova berou dech. Od vrcholu 
Ještědu, kam se pohodlně dostanete kabinovou lanovkou, se vydejte 
k Mohyle letců – smutnému místu letecké havárie z roku 1948. Neštěstí 
tu připomíná pamětní kámen i pozůstatky letounu, který se ve špatném 
počasí roztříštil o úbočí hory. Dále pokračujte na hezkou vyhlídku Čer-
vený kámen a odsud pak ke Kamenným vratům, což je údajně nejkrás-
nější ještědská skála a i z ní je krásný výhled do kraje. Cestu od Výpřeže 
zakončí táhlé stoupání zpět k vrcholu, kde váš výlet začal. 

Tanvaldsko
Pěšky kolem Smržovky
a z Černé studnice zpět na saních
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 11 km
Itinerář: vlaková zastávka Smržovka Střed → odbočka na Jelení Kout → 
po Hřebenovce č. 4310 (modrá turistická značka) → rozcestí Berany → 
červená turistická značka → rozhledna Černá Studnice

Výlet začíná u vlakové zastávky Smržovka Střed. Odtud je to necelý půl 
kilometr ke skiareálu Filip – lyžařskému areálu se dvěma vleky, který 
nadchne jednotlivce i celé rodiny. Kousek za skiareálem se vydejte doleva 
do Jeleního Koutu a poté nejprve po modré a následně červené turistické 
značce přes rozcestí Berany až k rozhledně Černá studnice. Kamenná 
stavba s 26 metrů vysokou vyhlídkovou plošinou byla postavena v roce 
1905 a stala se dominantou celého Černostudničního hřebene.

Jablonecko
Na Krásnou za Faustem Jizerských hor
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 11 km
Itinerář: Petřín, Vrkoslavice → Kokonín → Maršovice → Krásná → Dale-
šice → Pulečný (MHD č. 101)

Vydejte se do kraje opředeného faustovskými legendami připomínají-
cími příběh dávného léčitele J. J. A. E. Kittela. Obce Maršovice, Krásná 
a Dalešice navíc skýtají překrásné výhledy na Ještědský hřbet, Jizerské 
hory a Krkonoše. Pokud si naplánujete výlet na odpoledne, zažijete za 
jasného počasí nezapomenutelný západ slunce. 

Frýdlantsko
Štolpišská ledová podívaná
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 9 km
Itinerář: Hejnice → Ferdinandov → Štolpišské vodopády → vyhlídka 
Ořešník → Hejnice

Štolpišské vodopády se řadí mezi nejkrásnější místa Jizerských hor. Na-
chází se v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny nedaleko 
města Hejnic a za návštěvu stojí i v zimních měsících, kdy nabízí jedineč-
nou ledovou podívanou. V zimních Jizerkách můžeme narazit na různé 
ledové sloupy, rampouchy a zmrzlé vodoteče poměrně často. Vznik vět-
šiny z nich je ale závislý na vhodných podmínkách, jako je dostatečný 
mráz a potřebné množství vody z tajícího sněhu.

Nejste zrovna příznivci lyžování?
Máme pro vás tipy na procházky 
romantickou zasněženou krajinou.
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Jarní Jizerky – Zamilujte se do jarních Jizerek!
Příroda Jizerek se pomalu po zimním odpočinku probouzí. Cítíte tu svěžest a příslib něčeho nového ve vzduchu? Přijďte se zamilovat do jarních Ji-
zerek! Navštivte romantická zákoutí, překvapte svou drahou polovičku májovým polibkem pod rozkvetlou třešní, nebo se vydejte s dětmi objevovat 
zajímavosti přírody na naučných stezkách.

Velikonoční procházky
se zamyšlením
Neodmyslitelnou částí jara jsou Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské 
svátky oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K připomenutí si poslední 
cesty Ježíše Krista začali křesťané budovat křížové cesty. Projít se tako-
vými cestami v Jizerských horách a popřemýšlet tak o svém životě a jeho 
smyslu můžete i vy. Vydejte se cestou zamyšlení...

Liberecko
Už jste viděli libereckou perlu barokního umění?
Přímo v zahradě, která sousedí s kostelem Nalezení sv. Kříže, se tyčí 
zrestaurovaný Mariánský sloup s postavami světců a Pannou Marií 
z dílny významného sochaře Matyáše Bernarda Brauna, postavený jako 
poděkování za záchranu před morem roku 1680.  Najdete tu také kří-
žovou cestu, kterou tvoří čtrnáct výklenkových kapliček. V rohu zahrady 
je umístěna kaple Božího hrobu z roku 1772. Je to kopie kaple stojící 
uprostřed Chrámu Božího hrobu Jeruzalémě. Kaple byla dlouhá léta 
v  havarijním stavu, ale v  minulém roce prošla kompletní přestavbou 
a vy tak nyní můžete obdivovat její původní krásu.
Kostel Nalezení sv. Kříže i barokní zahrada jsou součástí mezinárodní 
poutní stezky Via Sacra, která propojuje jedinečná sakrální díla v ce-
lém Trojzemí. Zahrada je otevřena od dubna do října každý den 
od 8.00 do 19.00 hodin.

Tanvaldsko
Křížová cesta Petra Urbana, Smržovka
Na necelém kilometru naleznete 15 zastavení, jejímž 
autorem je místní rodák a známý český ilustrátor. 

Frýdlantsko
Křížová cesta na Křížovém vrchu,
Frýdlant
Téměř kilometr dlouhou křížovou cestu tvoří čtrnáct za-
stavení, Boží hrob, studánka a poustevna.

Jablonecko
Křížová cesta na Slovanku
Křížová cesta, která byla vysvěcena společně s  léčivou 
studánkou r. 1840, vás zavede lesními pěšinami až na 
rozhlednu Slovanka.
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Vydejte se na romantické
procházky v Jizerkách
Za polibkem šel bych světa kraj – taková je naše májová adaptace Vrch-
lického. Za polibkem na kraj světa v Jizerkách vyrazte do frýdlantského 
výběžku, který mnozí návštěvníci považují za konec světa. 
S přibývající nadmořskou výškou je hledání rozkvetlých třešní stále vět-
ším oříškem. To však není překážka pro májovou romantickou procház-
ku. Polibek pod rozkvetlou jabloní, sakurou, nebo jiným stromem potěší 
a má jistě také své kouzlo. Objevte romantickou tvář Jizerek!

Liberecko
Májově rozkvetlý Liberec
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 3,6 km
Procházka centrem Liberce vás na samém začátku potěší pohledem na 
růžově rozkvetlé sakury a dovede vás až k jarně rozkvetlé, nejstarší bo-
tanické a zoologické zahradě v České republice. Míjet budete zajímavé 
budovy i kousky přírody ukryté v centru města. Poznejte romantická 
zákoutí Liberce!

Jablonecko
Romantická procházka Jabloncem
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 5 km
Zavítejte na nejromantičtější vyhlídky na město skla a bižuterie! Objevte 
kousek romantiky v podobě rozkvetlých sakur u autobusového nádraží 
a vyjdete se po Naučné stezce Manželů Scheybalových až na Petřín a ru-
lovou skalku Vyhlídka.

Tanvaldsko
Romantickou krajinou Tanvaldska
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 11,8 km
Vydejte se poznat kus jizerské romantiky mezi Bílou a Černou Desnou. 
Procházka vás zavede z Desné až do Kořenova, kde se nachází muze-
um Ozubnicové dráhy. Užijte si romantické čeření vody na vodopádech 
Černé Desné!

Frýdlantsko
Kolem třešní pro zámecký dvůr
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 9,4 km
Byl – nebyl jeden zámek a bylo – nebylo jedno Peklo. To není začátek 
pohádky, ale pozvánka na procházku, která vás zavede přímo do Pekla, 
kde se kdysi pěstovaly třešně pro zámecký dvůr ve Frýdlantu. A příle-
žitostí k májovému polibku budeme mít cestou do Hejnic požehnaně. 
Procházku si můžete zpříjemnit ochutnávkou léčivého pramene v Láz-
ních Libverda, lázeňskou oplatkou, nebo se zastavte v cukrárně u hej-
nické baziliky.

Co když vás zastihne aprílové počasí?
Inspirujte se nabídkou vnitřních aktivit.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Vratislavice nad Nisou
Muzeum Jizerskohorské techniky, Bílý Potok
Kryt civilní obrany, Liberec
Home Credit Arena a Sport Park Liberec 
IQLANDIA
IQPark
Centrum Babylon 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Lezecké arény Šutr a Makak 
Dům J. a J. V. Scheybalových, Jablonec nad Nisou
Univerzitní Galerie N, Jablonec nad Nisou
Muzeum místní historie Josefův Důl
Sklárna Jizerka – lezecká stěna a sportovní aktivity
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Vychutnejte si^LIBEREC
Při procházce městem navštivte také stylové kavárny a bistra. Poznáte 
tak Liberec doslova všemi smysly.  V našem infocentru máme pro vás 
tištěného průvodce po těchto kavárnách a novinkou je náš praktický 
suvenýr – porcelánový hrnek s tematickými piktogramy, která jsou pro 
Liberec typická. Objevují se tak na něm nejen hory, lanovka na Ještěd 
nebo radnice ale třeba i hokejista, lyžař a kávové zrnko. Nechybí ani mo-
lekula asociující nanovlákna z Technické univerzity, masožravka z bota-
nické zahrady nebo knírek připomínající Vlastu Buriana – krále komiků, 
který se v Liberci narodil.

^LIBEREC nabitý zážitky
Při procházce Libercem určitě zamiřte také do zoo, která se na jaře 
hezky plní roztomilými mláďaty i do sousední botanické zahrady, kde 
si hýčkají fantastické masožravky, výstavní orchideje a třeba i kaktusy 
nejrůznějších tvarů. Ve sklenících můžete za rostlinami procestovat do-
slova celý svět. A minout nesmíte ani Oblastní galerii Liberec v prosto-
rách bývalých Lázní císaře Františka Josefa I. Ponořte se do vln umění 
a plavky pak vyždímejte do výlevky!.

Severočeské muzeum 
se představuje
Teprve od počátku května 2021 je muzeum po více než třech letech roz-
sáhlé rekonstrukce opět otevřeno pro veřejnost a má pro vás připravenou 
spoustu novinek. Najdete tu uměleckohistorickou expozici Krása + užitek, 
expozici Doteky severu, která se věnuje přírodě Jizerských hor a Frýdlant-
ska, novou expozici Liberecké fragmenty o historii Liberce nebo Fotogra-
fickou galerii zaměřenou na prezentaci uměleckých a historických foto-
grafií. Určitě se sem vydejte na návštěvu – budete okouzleni!

Seznam informačních center 
v dané oblasti
Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1
Tel: +420 485 101 709
E-mail: info@visitliberec.eu | Web: www.visitliberec.eu 

Informační centrum Vratislavice nad Nisou 
Nad Školou 342, 463 11 Liberec-Vratislavice nad Nisou
Tel: +420 482 321 811
E-mail: info@vratislavice101010.cz | Web: www.vratislavice101010.cz  

Poznejte^LIBEREC s našimi 
průvodci
S našimi průvodci si v letní sezóně můžete projít nejkrásnější libereckou 
čtvrť Staré Město. Procházku kolem výstavních vil se zajímavou minu-
lostí zakončuje výstup na muzejní věž, ze které je na tuto čtvrť nádherný 
výhled. Další komentovaná prohlídka vám zase představí nejcennější 
barokní památku Liberce – tzv. barokní zahradu s morovým sloupem 
z dílny M. B. Brauna, křížovou cestou a kaplí Božího hrobu, která je kopií 
tohoto místa v Jeruzalémě. Součástí prohlídky je i návštěva bohatě zdo-
beného interiéru kostela Nalezení sv. Kříže v sousedství zahrady. Celé 
toto místo je natolik unikátní, že patří mezi památky poutní stezky Via 
Sacra, která propojuje jedinečná sakrální díla v celém Trojzemí. Také 
novorenesanční libereckou radnici si můžete prohlédnout s našimi prů-
vodci, kteří vám ukáží vzácné vitráže, bohaté nástropní malby i obřadní 
síň, která je skvělou ukázkou precizní řemeslné práce. Prohlídku zakon-
čuje rozhled z hlavní věže, odkud je dobře vidět celé město.

Prozkoumejte^LIBEREC sami po 
námi doporučených trasách
Připravili jsme procházky po libereckých čtvrtích, které vás seznámí 
s nevšedními místy, pozoruhodnými stavbami i zajímavými informace-
mi k nim. Prohlédnout si naše město můžete s těmito drobnými pomoc-
níky kdykoli a svým vlastním tempem. Mapky máme pro vás nachystá-
ny v infocentru nebo si je můžete stáhnout ve formátu PDF na našich 
webových stránkách www.visitliberec.eu.
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Jablonec z ptačí perspektivy
Vidět Jablonec z  ptačí perspektivy můžete i vy, pokud vystoupáte na 
51 m vysokou věž radnice. Za jasného počasí uvidíte Jizerské hory, Ješ-
tědský hřbet, Černostudniční hřeben nebo Císařský kámen. Součástí 
výstupu je i prohlídka zasedacích místností ve funkcionalistickém stylu. 
V úřední dny se můžete svézt oběžným výtahem páter nosterem. 
Web: www.jablonec.com 
Výstupy se konají pouze s průvodcem a nejsou vhodné pro méně pohybli-
vé návštěvníky.  Sraz v Turistických informacích v přízemí radnice na Míro-
vém náměstí.

Výstavy
Vítězové bílé stopy
Termín: do zimy 2022
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, 2. patro
Výstava věnovaná běžeckému lyžování. 
Výstava přiblíží nejen závodníky, ale i trenéry, rozhodčí a další, kteří 
napomohli tomu, aby se Česká republika stala v lyžařských sportech 
respektovanou zemí. Návštěvníci uvidí dobové fotografie a artefakty, 
které ke sportovnímu životu patří – lyže, závodní čísla, dresy, trenažéry, 
ale i medaile a jiné zajímavosti.
Web: www.jablonec.com 

Generace S. V. U. Mánes
Termín: do 2. 10. 2021
Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
Jedinečné spojení duchovního světa se světem výtvarného umění na-
bídne letní výstava v nejstarším jabloneckém kostele. Prostory zaplní 
obrazy, sochy a další umělecká díla Spolku výtvarných umělců Mánes.
Web: www.kulturajablonec.cz 

Městská galerie MY 
150 let – Josef Zasche a Robert Hemmrich
150. výročí narození dvou významných jabloneckých architektů Josefa 
Zascheho a Roberta Hemmricha.
Přehled akcí k jubileu:
Výstava Josef Zasche a Robert Hemmrich
Termín: červen – září 2021
Architektura – pro horské město – výstava v ulicích města
Termín: červen – září 2021
Výstava se nachází v místech významných staveb obou architektů 

Městská galerie MY, Kostelní ulice 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Otevřeno úterý 13–17 hodin středa až sobota 10–12.30/13–17 hodin, 
tel.: 483 356 202
Web: www.jablonec.com 

Seznam informačních center 
v dané oblasti
Turistické informační centrum v Jablonci nad Nisou
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 356 201, +420 774 667 677
E-mail: info@jablonec.com | Web: www.jablonec.com 

Informační centrum Bedřichov
Bedřichov č.p. 218, 468 12 Bedřichov
Tel: +420 483 380 034
E-mail: infocentrum@bedrichov.cz | Web: www.bedrichov.cz 

Červené putování
za zázrakem ohně
Letní turistickou sezonu přivítáme další stezkou pro děti. Červené pu-
tování za zázrakem ohně dokončí trilogii pověstí z  Bedřichova, opět 
provázené  hrací kartou a omalovánkami za odměnu. Stezky budou 
v terénu vyznačeny barevnými sklíčky – kamínky, na zcela nových ven-
kovních mapách a v tištěné podobě na mapách zdarma o velikosti A3. 
Podrobnosti a hrací karty najdete v infocentru nebo ke stažení na webo-
vých stránkách.
Modré putování za zázračnou vodou (Voda), Zelené putování za tajem-
stvím stromů (Země) a Červené putování za zázrakem ohně (Oheň) jsou 
vždy věnovány jednomu z živlů. Ten, kdo dokončí jedno z těchto puto-
vání, obdrží za odměnu nejenom tematicky zaměřené omalovánky, ale i 
další překvapení připomínající propojení s tím daným živlem. Při splnění 
a projití všech tří putování (Voda, Země a Oheň) se cyklus zakončí bo-
nusem s motivem zbývajícího živlu – Vzduchu. Bedřichov skýtá mnoho 
tajemství a neobjevených krás, pomozte nám je objevit!
Web: www.bedrichov.cz 
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Novinky z Hejnic
Zažijte Jizerky jinak! V Hejnicích nabízí možnost zapůjčení různých druhů 
koloběžek, které jsou ideální jak na rodinný výlet po upravených silni-
cích, tak do terénu a pro největší dobrodruhy i na jízdu po singltreku. 
V půjčovně vám poradí s výběrem trasy a vhodné koloběžky a na starto-
vací místo vás rádi zavezou. Stačí se pouze odrazit a kochat se výhledy, 
o které rozhodně není nouze. www.kralovna-kolobezka.com

Bikecentrum Libverda
Bikecentrum Lázně Libverda má k dispozici novou modelovou řadu ce-
loodpružených horských kol zn. ROCK MACHINE. Kola jsou pro terénní 
cyklistiku a taktéž pro běžné výlety v širokém okolí. Zapůjčit je možné 
i elektrokola a koloběžky.  www.bikecentrumlibverda.cz

Nové sochy a lavice na 
Libverdských vyhlídkách
Původní sochy, které dokumentují historický vznik krásných 
vyhlídek na Jizerské hory v obci Lázně Libverda, a které vznikly na 
sochařských sympoziích pořádaných  spolkem Artefaktum-cz, již po 
více než deseti letech dosloužily. Proto bylo nutné přistoupit k jejich 
obnově. Na dvou sympoziích vznikly sochy nové a k nim i odpovídající 
odpočinkové lavice. Vše dostalo novou podobu a byly zachovány 
legendy. Věříme, že se místa vyhlídek stanou opět oázami pohody 
a klidu v obci Lázně Libverda. www.laznelibverda.cz

Naučná hornická stezka kolem 
Rapické hory
Nové Město pod Smrkem je často spojováno s textilní výrobou. Založení 
města se však váže k objevu ložisek cínu a cínové rudy. Do roku 1622 zde 
bylo otevřeno na 70 štol, rozvoj těžby však poznamenala  30letá válka 
a obyvatelé se začali věnovat plátenictví, předení a později textilní výrobě. 
Upomínkou na hornickou historii města jsou dodnes štoly. Zavítejte na 
Naučnou hornickou stezku kolem Rapické hory a seznamte se s hornic-
kou historií severního úpatí Jizerek. Trasa dlouhá přibližně 4,5 km začíná 
a končí u pěstebního střediska Dendria. Štoly, které budete cestou míjet, 
nejsou v Novém Městě pod Smrkem jediné. Množství dalších se nachá-
zí v  okolí hory Měděnec. Důlní díla samotná však nejsou zpřístupněna, 
a proto, prosím, respektujte z bezpečnostní důvodů zákaz vstupu do štol.

Komentované prohlídky 
Frýdlantu
Město Frýdlant vás zve na komentované prohlídky historického centra. 
Konají se v období od června do září, a to každé pondělí od 10 hodin 
a od 14 hodin. Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Vstupenky můžete zakoupit 
v Turistickém informačním centru v budově radnice, nebo předem zare-
zervovat na tel.: 488 886 604/603. Cena vstupného je pro dospělé 90 Kč 
a snížené 60 Kč. www.enjoyfrydlant.cz

Seznam informačních center 
v dané oblasti
Turistické informační centrum Frýdlant 
náměstí T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
přízemí budovy radnice – kancelář č. 1
Tel.: +420 488 886 603 nebo +420 488 886 604
E-mail: mic@mesto-frydlant.cz | Web: www.mesto-frydlant.cz

Klášter Hejnice
Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům, č. p. 1, 463 62 Hejnice
Tel.: +420 482 360 211
E-mail: recepce@klasterhejnice.cz | Web: www.klasterhejnice.cz  

Informační centrum Lázně Libverda
Lázně Libverda 17, 463 62 Hejnice
Tel.: +420 482 322 457
E-mail: infocentrum@laznelibverda.cz | Web: www.laznelibverda.cz 

Turistické informační centrum Nové Město pod Smrkem
Palackého 276, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Tel.: +420 720 025 933
E-mail: nmps.info@centrum.cz
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Rozhledna Světlý vrch
Úplně nová 21,5 metrů vysoká rozhledna je dřevostavbou s půdorysem 
pravidelného osmiúhelníku, s točitým schodištěm a 105 schody uvnitř 
rozhledny. Vyhlídková plošina o průměru 6,5 m připomíná ptačí hnízdo 
a nabízí kruhový rozhled. Rozhledna je umístěna na vrcholu Světlý vrch 
nad obcí Albrechtice v Jizerských horách nedaleko známých turistických 
tras a je přístupná pouze pěšky. Rozhledna je od parkoviště vzdálena 
cca 1 km po zelené turistické značce. Rozhledna je přístupná celoročně 
a bezplatně a turisté k ní dojdou také po zelené turistické značce z cen-
tra Albrechtic v  Jizerských horách od skiareálu Detoa nebo odbočkou 
z Hřebenovky na Mariánskohorských boudách.
Lokalita: Albrechtice v Jizerských horách – Mariánská hora
Web: www.albrechtice-jh.cz

Vyhlídka Špička
Nová vyhlídka na vrcholové skále Malého Špičáku nad Tanvaldem 
(678 m n. m.) je originální stavba, která nabízí nejen úchvatný výhled 
do údolí Kamenice a Desné, ale i působivý estetický zážitek pro všech-
ny milovníky moderní architektury. Stojí v místech, kde dříve začínala 
tanvaldská bobová dráha. Právě estetika tohoto odvážného sportu, při 
němž se lesem po zakroucené dráze míhají barevné skořepiny bobů, 
ovlivnila i tvar vyhlídky. Konstrukce stavby je koncipována jako ocelová 
trojnožka. Dvě nohy jsou krátké a stojí na vrcholu skály, jedna dlouhá 
noha pak sešlapuje z vrcholu na balvan pod skálou.
K vyhlídce Špička se turisté dostanou z rozcestí v jižním sedle Špičáku. 
Z centra Tanvaldu je sem přivede modrá turistická značka Tanvaldské-
ho okruhu, která vede proti proudu Kamenice přes Horní Tanvald do 
Albrechtic v Jizerských horách, nebo z opačného směru zelená znač-
ka přes Tanvald-Žďár, po níž je možné se vydat od železniční stanice 
Tanvald. Návštěvu vyhlídky Špička mohou turisté spojit s procházkou 
k nedaleké Bobovce, kde se od roku 1965 proháněli mistři republiky na 
dvojbobech a čtyřbobech a kde nyní vznikají nové traily.
Lokalita: Malý Špičák | Web: www.tanvald.cz, www.tanvald.eu

Naučná stezka Údolím Kamenice
Návštěvníci se na 6 zastaveních na trase o délce cca 1,6 km seznámí 
s historickými informacemi o Tanvaldu, s životem tehdejších obyvatel, 
s výstavbou železnice, s rozvojem průmyslu atd. Začátek či konec stezky 
je u vlakové železniční stanice Tanvald a druhý začátek či konec stezky 
je u železničního viaduktu na Horním Tanvaldě (záleží, z jaké strany vy-
rážíte). Stezka je nejen příjemnou naučnou procházkou pro dospěláky, 
ale i pro děti. Rodiny se zvídavými dětmi si mohou vytisknout pracovní 
listy umístěné na webovém portálu www.tanvald.eu a vyrazit na stezku. 
Zábavou pak může být hledání zbořené lávky, starých tunelů, různých 
pozůstatků obydlí, díky kterému je možné se dozvědět zajímavosti ze 
života lidí, kteří tu byli před námi. Na historii bychom neměli zapomínat. 
Lokalita: Tanvald | Web: www.tanvald.eu

Letní sezóna 2021 na Tanvaldsku 
je ve znamení nových rozhledů

HARRACHOVSKÉ RYBNÍČKY 
aneb NAUČNÁ STEZKA RYBÁRNA
Důvodem pro revitalizaci HARRACHOVSKÝCH RYBNÍČKŮ bylo zadržení 
vody v krajině, protože Harrachovské rybníčky jsou napojené na přírod-
ní pramen. V  krajině Anenského údolí tak vznikl nový turistický okruh 
a naučná stezka Rybárna. Rybníčky založil Jan Nepomuk František hrabě 
Harrach v roce 1873 k chovu pstruhů. Ročně se z novosvětské rybárny 
vypouštělo 100 000 až 170 000 pstruhů a 10 000 až 20 000 lipanů. Stezka 
začíná a končí u bývalého učiliště v Anenském údolí – naproti Residentu. 
Nově zrekonstruovaná naučná stezka Rybárna je dlouhá 1,5 km a je zna-
čena. Dřevěné interaktivní tabule vás seznamují s tématy, která vedou 
k poznání toho, co v rybnících a v jejich blízkém okolí žije a roste. Trasa je 
určena pro pěší turistiku, pro rodiny s dětmi, je přístupná i pro zdatnější 
maminky s kočárem (méně vhodná je pro cyklisty). Hladiny Harrachov-
ských rybníků zdobí například květy leknínu bílého nebo stulíku žlutého. 
Občas vody rozčeří i užovka obojková, která zde loví různé druhy žab.
Lokalita: Anenské údolí, Harrachov | Web: www.harrachov.cz

Seznam informačních center 
v dané oblasti
Informační centrum Tanvald
Krkonošská 629, 468 41 Tanvald
Tel.: +420 483 369 670, +420 483 369 671, Fax: +420 483 369 672
E-mail: infocentrum@tanvald.cz | Web: www.tanvald.eu

Městská knihovna a informační centrum Smržovka
Náměstí T. G. Masaryka 638, 468 51 Smržovka
Tel.: +420 483 382 286, +420 720 513 147
E-mail: mki@smrzovka.cz; info.smrzovka@seznam.cz, 
Web: www.knihovnasmrzovka.webk.cz, www.smrzovka.cz.

Kulturní středisko a informační centrum Desná, Riedelova vila
Krkonošská 120, 468 61 Desná
Tel.: +420 775 685 489,
E-mail: infocentrum@mesto-desna.cz; kulturadesna@gmail.com 
Web: www.mesto-desna.cz

Infocentrum Josefův Důl, Muzeum místní historie
Josefův Důl 210, 468 11 Josefův Důl
Tel.: +420 483 381 110, +420 602 656 878
E-mail: infocentrum@josefuvdul.eu | Web: www.josefuvdul.eu

Informační centrum Kořenov – provozuje společnost
JIZERKY PRO VÁS, o.p.s.
Motorest Kořenov 378, 468 49 Kořenov
Tel.: +420 725 805 266, 
E-mail: ic@jizerkyprovas.cz | Web: www.jizerkyprovas.cz, www.korenov.cz

Turistické informační centrum Harrachov
budova Městského úřadu Harrachov 150, 512 56 Harrachov
Tel.: +420 481 529 600, +420 737 068 202
E-mail: tic@harrachov.cz | Web: www.harrachov.cz
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Pravý Jizerský zážitek za 24 hodin
Ať už jste místní nebo přespolní, přijďte si užít Jizerky za jeden den. Začí-
ná to už snídaní, která nabízí pokrmy z výrobků a produktů regionálních 
značek Jizerských hor, ale můžete ochutnat i tradiční recepty z Pojizeří. 
Přehlídku toho nejlepšího z regionu naleznete v regionálním koutku, 
který je součástí restaurace. Výběr je bohatý – od sušeného masa, čajů, 
kosmetiky, šperky, svíčky až po ponožky, trička a tašky. Vůně a chutě 
Jizerek se vám tak odkryjí na jednom místě.
Na recepci si můžete vyzvednout únikovou hru po vnitřním okruhu Jab-
loncem nad Nisou. Projdete se po městě, poznáte nejen centrum, ale 
i krásné kopcovité údolí a po celou dobu se budete skvěle bavit hledá-
ním indicií a odpovědí. Po předložení všech splněných úkolů obdržíte 
na recepci krásnou cenu z regionálních výrobků. V blízkosti hotelu je za-
stávka autobusu, který vás zaveze do vyšších partií Jizerských hor nebo 
se pěšky můžete vydat k přehradě Mšeno a navštívit místní pivovar. 
V létě můžete vyrazit do jabloneckého letního kina.
V soukromém wellness si můžete dopřát levandulovou nebo bylinnou 
terapii, oleje i hydroláty od místních dodavatelů. V letošním roce pro vás 
máme novinky – vodní masáž nohou jizerskými minerály nebo hřejivou 
rýžovou terapii. Pokud byste rádi ještě něco na víc, rádi vám na hotelu 
připraví občerstvení formou regionálního talíře Rehavital s jizerským 
nápojem a čas si můžete rovněž zpříjemnit navlékáním korálků nebo 
knihou o krásách našeho regionu,  zapůjčenou z naší knihovny. Po pří-
jemně stráveném dni doporučujeme u nás na terase ochutnávku lokál-
ních piv nebo míchaných nápojů z regionáních zdrojů. Pak už se můžete 
jen příjemně zachumlat do peřin. www.rehavital.cz

Léto v Libereckém kraji?
Správná volba!
Samozřejmě i letos je možné poznávat Skryté skvosty – místa méně 
známá, ale přitom úžasná, jako například údolí řeky Kamenice či okolí 
Zákup. Ale speciálně pro letošní léto je připraveno něco trochu jiného. 
Aktivní vyžití ve všech jeho formách! Pořádná porce adrenalinu, nevšed-
ní zážitky, opravdové výzvy a k tomu nádherná příroda. Připravte se na 
pořádnou jízdu, ať už na kole, bobové dráze nebo třeba na lodi. Hurá 
za dobrodružstvím. V každé z turistických oblastí kraje čekají trochu jiné 
aktivity. Český ráj láká na adrenalin třeba v podobě horolezení a letů ba-
lónem. Lužické hory volají bikery a milovníky dlouhých výšlapů v sedle 
kola. Naopak do Jizerek je vhodné vyrazit v pohorkách a prošlápnout si 
je od západu až na východ, třeba po trase Hřebenovky (www.hrebenov-
ka.cz). Máchův kraj je ve znamení vody, od plážové pohody u českého 
moře až po sjezd Ploučnice. A Krkonoše? Přesně v nejvyšších českých 
horách je možné se projet po skvělých bobových dráhách či si v zábav-
ních parcích užít koktejl pořádného adrenalinového dobrodružství. To-
hle vše je Liberecký kraj aktivně!
Potěšeni budou také milovníci zážitků a vyznavači hesla: i cesta může 
být cíl. Představují se totiž Skryté železniční skvosty. Tedy výlety z pů-
vabného světa lokálek. Je libo se projet nejstrmější železnicí v  České 
republice? Nebo se nechat nadchnout uměním starých stavitelů, kteří 
překlenuli údolí majestátními mosty a hory provrtali tunely? Nebo se 
jen tak vydat na putování cestou necestou po kolejích? Vše je možné. 
Skvělým průvodce může být nová jízdenka Euro Nisa Ticket, platná buď 
jeden, nebo tři dny, a to ve všech druzích veřejné dopravy po celém 
území kraje a také v polském a německém příhraničí. 
Všechny čerstvé informace naleznete na sociálních sítích pod profily 
REGION LIBEREC a samozřejmě také na turistickém portále www.libe-
recky-kraj.cz. Takže kam o letošní dovolené? Přeci k nám, na sever.

V létě do EKOParku,
v zimě do horké kádě!
První volnočasový EKOPark Liberec
Téměř v centru Liberce vyrostla přírodní oáza klidu a zeleně. Vstupní bránu 
do EKOParku naleznete na cyklostezce u Nisy a těšit se můžete na 5.000 m2 
originálních interaktivních přírodních prvků, které umožňují rozsáhlé spek-
trum aktivit pro širokou veřejnost. Celý projekt je zaměřený na ekologii, 
vzdělávání, kulturu, životní prostředí, zdraví člověka, sport a volnočasové 
aktivity pro všechny věkové kategorie. Jedná se o inspirativní prostředí pro 
aktivní i relaxační trávení volného času, kde zjistíte, že mobil, tablet a být 
stále online k životu vlastně nepotřebujete. Celý park je zároveň koncipo-
ván jako jedna velká „lesní kavárna“ s dostatkem míst k sezení.

Skandinávské přírodní wellness
Relaxace ve finské kádi je jedinečný způsob, jak si odpočinout po práci či 
prožít chvíle nezapomenutelné romantiky pod širým nebem. Dopřejte 
si dokonalé potěšení z venkovní lázně, i když venku mrzne a sněží. Vý-
hled z kádě na celý EKOPark a Ještěd váš zážitek jen umocní.

Ubytování v EKOParku
Celoroční ubytování v rodinných apartmánech s neomezeným vstupem do 
EKOParku – Apartmá SunGarden Liberec. www.apartmasungarden.cz

PALACE PLUS – česká bižuterie 
a sklo – unikátní prodejní centrum 
Nejen krásné hory, ale také jablonecká bižuterie přivádí do našeho regi-
onu turisty z celého Česka i ze zahraničí. Přicházejí za jejím specifickým 
designem, velkým podílem ruční práce a za kvalitou. Je to suvenýr nebo 
dárek se zaručeným úspěchem. Je v něm fascinující nabídka bižuterie, 
skla a skleněných ručně vyráběných vánočních ozdob, jakou jinde v ČR 
nenajdete. Kromě toho je vám k dispozici stálá tvůrčí dílna, přehlídky 
MADE IN JABLONEC na velkoplošné obrazovce a na figurínách originální 
oděvní modely z přehlídek doplněné bižuterií. Najdete nás hned u jab-
lonecké přehrady, v ulici Palackého 41. Můžete navštívit také menší pro-
dejnu v OC Forum Liberec a v pasáži Černá Růže v Praze.

České Vánoce v Palace Plus 
Tradiční akce v  bižuterním centru Palace Plus se uskuteční ve dnech 
10.–12. prosince 2021. Navštěvníkům nabídne předvádění foukání, ma-
lování a prodej vánočních ozdob. 

Křehká krása 2021
Jubilejní 10. ročník výstavy se uskuteční ve dnech 12.–15. srpna 2021 na 
výstavišti Eurocentru a v Muzeu skla a bižuterie v  Jablonci nad Nisou. 
Ambasadorkou výstavy je přední česká oděvní návrhářka Beata Rajská. 
Těšit se můžete také na projekt Muzea skla a bižuterie Jablonec nad 
Nisou, které představí projekt zápisu ruční výroby českého skla na Re-
prezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva Unesco. 
A také firma Rautis vás seznámí se svojí cestou k zápisu do nehmotného 
kulturního dědictví lidstva Unesco. I letos uvidíte finalistky soutěže Miss 
České republiky 2021. Výstava je prodejní a nabídne návštěvníkům i bo-
hatý doprovodný program (předvádění výroby, módní přehlídky a vy-
stoupení hudebních skupin).
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iQLANDIA a iQPARK – skvělý tip 
na výlet 
Řešíte otázku, kam vyrazit s rodinou na výlet? Přijeďte navštívit jedno 
z nejvýznamnějších míst svého druhu v Evropě – libereckou iQLANDII, 
unikátní vědecko-zábavní centrum s planetáriem. Vše si zde můžete 
osahat a zábavnou formou si vyzkoušet na vlastní kůži. Čeká vás 11 ex-
pozic, přes 400 interaktivních exponátů i iQPLANETÁRIUM. V ceně 
vstupenky do expozic je i oblíbená science show a populární badatelské 
aktivity, jako např. Teslův transformátor, Ohnivé tornádo, jízda na Mars 
Roveru nebo pokec s  humanoidním robotem Thespianem. iQLANDIE 
je primárně určena pro všechny od 8 let, ale často ji navštěvují i ro-
diny s mladšími dětmi, každý si zde přijde na své. Průměrná návštěva 
iQLANDIE trvá cca 4,5 hodiny, návštěvníci zde ale často stráví celý den. 
V budově se nachází i restaurace, která připravuje denní menu, před 
iQLANDIÍ je velké parkoviště. 
Máte-li menší děti, tak hned přes ulici, cca 300 m od iQLANDIE, se nachá-
zí iQPARK, nejstarší science centrum v České republice. iQPARK dětem 
od 2 let nabízí na 4 patrech ve 4 expozicích jedinečný prostor k první-
mu objevování světa kolem nás pomocí interaktivních exponátů. 
S dětmi si zde užijete učení hrou formou samostatného bádání. S dětmi 
zde strávíte v průměru přibližně 2,5 hodiny. 
Probádejte samostatně každé zákoutí a užijte si den plný fantastických 
zážitků. Odpovědi na vaše zvídavé dotazy vám v obou libereckých vě-
decko-zábavných centrech pomohou nalézt naši lektoři. Aktuální in-
formace k otevírací době iQLANDIE i iQPARKU, hygienickým opatřením 
a programu na daný den naleznete na www.iqlandia.cz.

Moře zábavy za každého počasí
Poblíž centra města Liberce naleznete komplex doslova nabitý atrakcemi 
nejen pro malé neposedy – CENTRUM BABYLON. Otevře se Vám brána 
do světa nekonečné zábavy a zasloužený odpočinek tu najdou i dospělí.

Ráj dětských her 
Pokud zavítáte do Aquaparku Babylon, překvapí vás ojedinělá výzdo-
ba ve stylu steampunku. Kromě tradičních vodních atrakcí, jako jsou 
tobogány a skluzavky, vás Aquapark Babylon naláká do tajemné jeskyně 
s akvárii, či k relaxaci ve vířivkách nebo Saunovém světě.  Třikrát denně 
vás uchvátí působivá Laser Show a vždy ve 12, 14, 16, 18 a 20 hodin se 
v Atriové hale rozezní varhanní hudba doprovázená podvodními světly.
Vodními radovánkami však zábava v Babylonu nekončí. Co takhle s dět-
mi na pouť? Že zrovna žádná v okolí není a počasí také není příznivé? 
Žádný problém. V Lunaparku Babylon můžete zažít pouť celoročně 
a za každého počasí! Že věda nemusí být nuda, poznáte, pokud navští-
víte iQPARK, který také sídlí v areálu CENTRA BABYLON. Pokračovat 
můžete např. rodinným turnajem v bowlingu, blouděním Labyrintem 
nebo společným focením s originálním pozadím a veselými rekvizitami 
ve Fotokoutku. Ani fanoušci virtuální zábavy nepřijdou zkrátka: do ima-
ginárního světa se mohou přenést v naší 9D virtuální realitě nebo ve 
4D KINĚ. Populární je též Laser Game, hra plná adrenalinu.

Nový FUNPARK aneb Tady jsou opičárny 
přísně povoleny
V létě se zábavní komplex rozšíří o novinku – FUNPARK. Otevře se nový 
svět dětských her, který nabízí prostřednictvím mnoha atrakcí další 
možnost aktivní hry a pohybu, kterého není v dnešní „virtuální“ době 
nikdy dost. Pojďme dětem ukázat, že pohyb je bezva zábava!

Ideální dovolená pro celou rodinu
Jeden den v Babylonu opravdu nestačí, proto doporučujeme výhodné 
pobytové balíčky WELLNESS HOTELU BABYLON se vstupy do našich 
zábavních středisek zdarma nebo s neomezeným vstupem do rozsáhlé-
ho Wellness centra. S hotelovými balíčky můžete zdarma navštívit i libe-
reckou Zoo. A pozor, děti do 13 let tady bydlí zdarma!
Prožijte báječné chvíle v CENTRU BABYLON!
Více na www.CentrumBabylon.cz a www.HotelBabylon.cz.

Lužické hory jsou na kolo
Lužické hory jsou oproti Jizerským terra inkognita, země neznámá. Přes-
to, nebo právě proto, má toto jedinečné malebné území co nabídnout. 
Ostatně Lužické hory jsou v hledáčku nejednoho aktivního turisty, který 
objevuje jejich fenomény jako je sklářská tradice, tradiční podstávkové 
domy nebo skalní města pěšky nebo na kole. Cyklisty potěší úžasné cyk-
listické terény. Díky rozmanitosti jsou atraktivní pro všechny. Nabízejí 
jak náročné terény, tak dobré podmínky pro rekreační bajkery.  Hustá 
síť turistických tras a cyklotras neláká davy, a proto si zde vychutnáte 
úžasnou přírodu, čedičové varhany i podivuhodné pískovcové skalní 
útvary, příkré stráně a hluboká údolí, barvami hrající smíšené lesy, krás-
nou lidovou architekturu, řadu obdivuhodných sakrálních památek, 
kvalitní služby a atraktivní zážitky. 
Milujete adrenalin a chcete zažít trochu dobrodružství a zároveň sou-
sedskou pohodu na bikeparku? Pak se vypravte na Polevsko, kde si 
užijete skvělé traily různé náročnosti od mírných, kde se vyřádí děti 
i netrénovaný bajker, až po ty náročné pro technické a zkušené jezd-
ce. Chcete-li si užít „vlnění“ na pumptracku, pak zavítejte do Jablonného 
v Podještědí. Rodinný areál uspokojí jak malé cyklisty, tak ty zkušenější, 
kteří se vyřádí na přírodních boulích a vlnách. Pro pohodovou dovole-
nou vřele doporučujeme 19 km sjezd z Panské skály do České Lípy po 
cyklostezce Varhany, či pohodovou jízdu po cyklostezce podél Ploučnice 
z České Lípy do Vlčího dolu nebo z Hamru na Jezeře do Osečné. 
Vítejte v  Lužických horách, neprávem opomíjeném klenotu severních 
Čech! Hledáte inspiraci pro výlety na kole? Pak si vyžádejte v informač-
ních centrech sadu Cyklotrasy Lužických hor, kde najdete 16 podrobně 
popsaných výletů včetně mapových podkladů, nebo se podívejte na 
www.doluzihor.cz.
Akce pro veřejnost: Svatováclavská jízda; sraz: 25. 9. 2021 do 9.30, Jab-
lonném v Podještědí, náměstí; nenáročná trasa pro širokou veřejnost 
v celkové délce 20 km.
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Kittelův dům ožil a s ním i celá Krásná
Šumburk, česky Krásná, je součástí obce Pěnčín nedaleko Jablonce nad Nisou. Obec proslavil lidový 
léčitel Jan Antonín Eleazar Kittel, který zde v 18. století prožil většinu života. Ve své době byl velmi po-
krokový a pro svůj léčitelský um i uznávaný daleko za hranicemi regionu. Léčil chudé horaly i šlechtu. 
Ne náhodou ho navštívil osobně i císař Josef II. Kvůli jeho mimořádným léčitelským schopnostem 
býval spojován s tajemnými silami a nazýván Faustem Jizerských hor. 
Jeho sláva však upadla na dlouhá léta v zapomnění. Místo ožilo až po více než 220 letech, kdy vzniklo 
Kittelovo muzeum. Na tradici Kittelových věhlasných sirupů a vín navázala místní firma Kitl, díky níž 
se ohlas léčitele rozšířil mezi širokou veřejnost. 
Současně probíhala téměř patnáct let rekonstrukce Kittelova domu, tzv. Burku, největší roubené 
stavby u nás a významné památky Jizerských hor.
Od roku 2019 funguje kompletně opravený dům jako muzeum a infocentrum a ve třech patrech 
nabízí seznámení s historií a prehistorií zdejšího kraje, lidovou architekturou a osobností doktora Ki-
ttela. Zajímavou formu mají sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně 
i další interiéry domu. Prohlédnout si můžete pravěké nálezy kamene železivce – metabazitu z neda-
leké Dolní Černé Studnice, používaného k výrobě kamenných sekyrek. Nahlédnete do tajů vodoléč-
by, kterou doktor z Krásné J. A. E. Kittel velmi pokrokově používal. Připomeňme, že byl předchůdcem 
mnohem slavnějších vodoléčitelů S. Kneippa i V. Priessnitze. K přírodním léčebným prostředkům 
patřily i byliny, kterým je věnována Kittelova pracovna. K odpočinku láká také bylinková zahrádka 
a odpočinková louka se stezkou pro bosé.
Areál Kittelovsko nabízí zajímavé akce pro široký okruh návštěvníků. Oblíbené jsou poutě ke koste-
lu sv. Josefa a léčivé studánce. Nejstarší tradici má Podzimní pouť k uctění Povýšení svatého kříže 
(letos 12. 9.) a Pouť sv. Josefa 1. května. K pravidelným událostem patří Svatojánský den v červnu, 
v červenci pak Řemeslný den (5. 7. 2021) a víkendové Dny lidové architektury (17.–18. 7. 2021). Živý 
kulturně zábavný den nabízí Prázdninové Klekání (21. 8. 2021) a Advent v prosinci. K poutní tradici se 
váže i výstava Obrázek z pouti, která mapuje poutě a poutní místa v Pojizeří. V Kittelově domě bude 
výstava ke zhlédnutí po celý rok v běžné otvírací době jako hlavní výstava sezóny.


