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Liberecký kraj leží na severu České republiky na hranici se 
Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Přesto,  
že je druhým nejmenším krajem v ČR, má svým návštěvníkům  
co nabídnout. Krajským městem a současně přirozeným 
centrem kraje je město Liberec. Jedná se o oblast s bohatou 
historií a velkým množstvím přírodních, kulturních i historických 
památek, která je právem označována jako ráj turistů, lyžařů, 
milovníků přírody i obdivovatelů historie a vyznavačů regionálních 
produktů. V libereckém kraji se nachází nejvíce chráněných oblastí 
z celé České republiky. Těšit se mimo jiné můžete na rozmanité 
útvary skalních měst, roubená stavení, starobylé hrady i romantické 
zámky. Tím vším se můžete kochat i pohledem pěkně z výšky 
našich hraničních pohoří. 
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Panská skála (1)

je národní přírodní památkou. Čedičové vertikální sloupce 
svým seskupením připomínají varhany a dosahují výšky  
až 15 metrů. Na vrchol Panské skály se dostanete poměrně 
snadno po některé z cestiček. 

Máchovo jezero (2)

je největším rybníkem severu Čech a odpočinek si zde 
dopřejete na 4 plážích, kterého ho lemují. Užijete si projížďky 
výletními loděmi, aquapark nebo plážový volejbal. K zapůjčení 
jsou zde také lodičky či šlapadla. 

Štolpišské vodopády (3)

patří mezi nejkrásnější a nejromantičtější místa Jizerských hor. 
Najdete je v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny 
nedaleko města Hejnice. Potok Velký Štolpich vytváří v horní 
části soutěsky téměř 30 metrů vysoký několikastupňový 
vodopád.

LIBERECKÝ KRAJ
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https://www.region-ceskesvycarsko.cz/rozhledny-vyhlidky/panska-skala/#!
http://www.doksy.com/koupani/ds-1068/p1=2482
https://www.mestohejnice.cz/dr-cs/15333-stolpisske-vodopady.html
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Pěší turistika

Turistická trasa Hřebenovka (1)

propojuje hory celého regionu a v době své největší slávy dosahovala délky přes  
800 kilometrů. V Libereckém kraji má dvě linie – severní, která vede přes centrální část 
Jizerských hor, a jižní, původní linii Modré Hřebenovky, vedoucí po Černostudničním hřebeni. 

Okruh z Malé Skály do Turnova a zpět (2)

je sice náročný, ale bezbariérový výlet do oblasti Maloskalska a Turnovska. Turisty oblíbenou 
Malou Skálu najdete v malebném údolí Jizery, které lemují lesnaté kopce a skalní útvary. 
Za vidění stojí Vranovský hřeben, Pantheon a Dlaskův statek. 

Riegrova stezka (3)

vás provede údolím řeky Jizery ze Semil do Železného Brodu. Zajímavou pasáž tvoří  
77 metrů dlouhá visutá galerie, která se nachází 5,5 metrů nad původní hladinou řeky.  
Délka celé trasy je přibližně 5 km. 

Zlatá stezka (4)

je nejznámější trasa Českého ráje a spojuje jeho nejvýznamnější místa. Vede cennými 
přírodními lokalitami, skalními městy a romantickými údolími hradů, zámků a rozhleden.  
Její celková délka je 119 kilometrů, ale nebojte, můžete si ji rozdělit do několika úseků 
a navštívit třeba jen některé z nich. 

K rybníkům Vidlák a Věžák
vede středně náročná bezbariérová 6 km dlouhá stezka klidnou přírodou až do údolí  
pod zříceninou hradu Trosky. Rybníky si zahrály ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny 
nebo v pohádce Princ Bajaja. 

LIBERECKÝ KRAJ
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http://www.hrebenovka.cz/
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/13725-bezbarierovy-vylet-okruh-z-male-skaly-do-turnova-a-zpet.html
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/13506-bezbarierovy-vylet-ze-semil-ke-galerii-na-riegrove-stezce-nad-jizerou.html
http://www.zlatastezkaceskehoraje.cz/cs/putovani-a-turistika/paterni-stezka-nekolikadenni-prechod.html
http://www.jizerky.cz/filemanager/files/181336.pdf
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Cykloturistika

Jizerská magistrála (1)

vznikla původně jako trasa pro běžecké lyžování, ale protože její velká část 
vede po upravených cestách, brzy si získala oblibu mezi cyklisty. Na své 
si přijdou i adrenalinoví nadšenci – na cestě jsou bike parky, ve kterých 
mohou otestovat své dovednosti.

Cyklostezku Varhany (2)

najdete v severozápadní části Českolipska. Spojuje Českou Lípu 
s Kamenickým Šenovem, měří téměř 19 km a vede po bývalé železniční 
trati. 

Bikepark Ještěd (3)

je tu pro všechny fanoušky divokých sjezdů. Můžete si vybrat ze čtyř tratí 
různé obtížnosti. Nahoru se dostanete lanovou dráhou Skalka, pod kterou 
vede většina tras. 

Greenway Jizera (4)

vás od pramene Jizery v Jizerských horách vezme až k soutoku s Labem. 
Je to cesta na několik dní, ale můžete si vybrat jen některý z úseků. 

Singltrek pod Smrkem
leží v severní části Jizerských hor v oblasti masivu Smrk. Areál pro terénní 
cyklistiku nezklame pokročilé a neodradí ani začínající sjezdaře či děti. Trasu 
60 km zvládnete pohodlně za den či dva. 
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https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/353-jizerska-magistrala-pro-pesi-a-pro-cyklisty.html
http://www.ceskojede.cz/routes/1312-cyklostezka-varhany
https://www.skijested.cz/leto-2020/aktivity/jested-bikepark
http://www.greenway-jizera.cz/cs/jizera-cyklisticka/cyklotrasa-gw-jizera-1.html
https://podsmrkem.singltrek.cz/mapa-stezek
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Golf

Ypsilon Golf Resort Liberec (1)

se nejednou umístil na předních příčkách ankety Nejlepší hřiště roku. Nabízí 
nejen hru na profesionálním hřišti v podhůří Jizerských hor, ale také rozsáhlé 
tréninkové plochy a moderní klubovnu s restaurací. Pro děti zde pořádají 
golfovou akademii a ubytovat se tu můžete netradičně – v hausbótech. 

Královský Golf Club Malevil (2)

patří díky přírodním překážkám mezi obtížnější hřiště, za to ale 
s nezapomenutelnými výhledy a zajímavým designem jamek, který 
nadchne i náročné hráče. 

Golf Club Ještěd (3)

v krásném prostředí jižního úpatí Ještědského hřebene nabízí zřejmě 
jediné devítijamkové hřiště na světě, na kterém si můžete zahrát tři různé 
osmnáctky. Hřiště je technicky náročnější s řadou vodních překážek 
a terénních záludností.

https://ygolf.cz/hriste/
https://www.malevil.cz/golf
http://golfjested.cz/cz/hriste
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Centrum Babylon, (1)

největší zábavní komplex severu Čech, nabízí aquapark, lunapark, 4D kino, 
laser game, 9D virtuální realitu, saunový svět a mnoho dalšího. Můžete si 
vybrat z výhodných a tematicky zaměřených pobytových balíčků a také děti 
svěřit do rukou zkušených animátorů.

Science centrum iQlandia (2)

s planetáriem potěší všechny zvídavé. Přes 400 interaktivních exponátů 
zpřístupňuje vědu a techniku a dělá ze vzdělávání opravdový zážitek. 

Zoologická zahrada Liberec
je nejstarší zoologická zahrada na našem území a najdete tu více než 170 
druhů zvířat. Největším lákadlem jsou bílí tygři, nejpočetnější chovná skupina 
kriticky ohroženého osla somálského a chov himálajského nahura modrého. 

Na Žluté plovárně na Malé Skále (4)

si můžete vyzkoušet svůj vztah k výškám a obratnost v lanovém centru 
Sundisk, které je největší atrakcí svého druhu v kraji. 

3D bludiště Dubice (3)

se skládá z osmi různých překážek zavěšených mezi čtyři kůly ve výšce až 
12,5 metrů. Sestava herních prvků je navržena jako lanová trasa zakončená 
tobogánem. Atrakce nevyžaduje jištění.

LIBERECKÝ KRAJ
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https://www.centrumbabylon.cz/zabava.html
https://iqlandia.cz/iqsvety
https://www.zooliberec.cz/ara-hyacintovy.html
https://www.sundiskfamily.cz/cs/sluzby/lanove-centrum.html
https://www.unipark.cz/cz/3d-bludiste-v-dubici
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Divadlo F. X. Šaldy (1)

bylo postaveno v letech 1881-1883 v novorenesančním stylu. 
V budově se nachází vzácná opona, která je raným dílem Gustava 
Klimta. 

Oblastní galerie Liberec (2)

patří mezi pět největších galerií v ČR. Její sbírky výtvarného umění 
zahrnují přes 20 000 uměleckých děl. Nabízí prohlídky čtyř stálých 
expozic evropského a českého umění.

Státní zámek Sychrov (3)

střeží největší sbírku francouzského portrétního umění ve střední 
Evropě a patří k nejnavštěvovanějším památkám. Součástí 
zámku je anglický park, s řadou cizokrajných dřevin, který patří k 
nejkrásnějším a nejbohatším u nás. 

Státní hrad a zámek Frýdlant (4)

stojí na mohutné čedičové skále. Čeká tu na vás prohlídka bohaté 
kolekce zbraní od poloviny 12. století do 1. světové války a další 
rozsáhlé sbírky nesmírné historické a umělecké hodnoty.

LIBERECKÝ KRAJ
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https://www.saldovo-divadlo.cz/chystane-premiery
https://www.ogl.cz/
https://www.zamek-sychrov.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
https://www.zamek-frydlant.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
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Hrad Trosky (1)

je symbolem Českého ráje. Zachovalé zříceniny věží Baba (47 metrů) 
a Panna (57 metrů) nabízejí kouzelné výhledy na Jizerské hory, 
Krkonoše, Český ráj a České středohoří.

Rozhledna Štěpánka (2)

je štíhlá osmiboká 24 metrů vysoká kamenná novogotická rozhledna, 
které se přezdívá královna Jizerských hor. Najdete ji na vrchu Hvězda 
ve Vilémovské vrchovině Krkonošských rozsoch. 

Liberecká výšina (3)

vám dá pocit, že jste se ocitli v pohádce. Romantická 25 metrů vysoká 
rozhledna v podobě středověkého hradu nabízí kromě krásného 
výhledu do krajiny také ubytování a restauraci. 

Mezinárodní poutní stezka Via Sacra (4)

vás provede po jedinečných sakrálních stavbách. Cestou můžete 
obdivovat například Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici 
a v Hejnicích, Baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy a mnoho dalších 
unikátních památek. 

LIBERECKÝ KRAJ
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https://www.hrad-trosky.eu/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
http://www.severnicechy.info/dr-cs/1031-rozhledna-stepanka.html
http://libereckavysina.com/
https://www.oberlausitz.com/cz/via-sacra
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HOTELY A PENZIONY
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Hotely a penziony

Luxusní apartmán Jupiter Wellness (1)

nabízí romantický pobyt v chatě se saunou v Jizerských horách. 
Moderní dřevostavba s jedinečným designem interiéru a krbem vám 
dá spolu s výhledem do přilehlé zahrady zapomenout na starosti 
všedních dní. 

Noc v korunách stromů (2)

si můžete dopřát poblíž Liberce, kde vysoko nad zemí vyrostl 
prostorný dřevěný domek. Ten nabízí netradičně romantický pobyt, 
možnost naplno si užívat sami sebe, nikam nespěchat a být doslova 
nad věcí. 

Hotel Ještěd (3)

elegantně dotváří vrcholek kopce a vytváří ikonickou dominantu 
Liberce. Z každého pokoje se vám naskytne výhled, který opravdu 
jinde nenajdete. Budova hotelu je národní kulturní památkou a pyšní 
se i titulem Stavba 20. století. 

Ve Wellness Hotelu Babylon (4)

v Liberci, který se nachází jen 500 metrů od centra města, se určitě 
nudit nebudete. Za příplatek si tu můžete zahrát třeba bowling, 
kulečník, golf nebo otestovat svou mušku na laserové střelnici.  

LIBERECKÝ KRAJ
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https://jupiterwellness.cz/sluzby-a-vybaveni/
https://www.netradicnizazitky.cz/noc-v-korunach-stromu-355p
https://www.jested.cz/cs
https://www.hotelbabylon.cz/cs/
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KEMPY
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Kempy

Camp Sedmihorky (2)

v Českém ráji je obklopen lesy a skalami. Ubytovat 
se můžete ve vlastním stanu, chatičkách, mobilních 
domech, karavanech nebo v indiánském tee-pee. 
Součástí kempu je rybník s písčitou pláží.

Kemp Svitačka (1)

najdete v těsné blízkosti hradu Trosky. Pro děti 
je připraven bohatý program. V areálu tábořiště 
se pořádají dětské dílny a je tu k dispozici zvířecí 
skanzen.

LIBERECKÝ KRAJ
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https://www.campsedmihorky.cz/zabava-a-sport/program-pro-deti/
http://www.taboristesvitacka.cz/okoli.html
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RESTAURACE
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LIBERECKÝ KRAJ

Restaurace Organza (1)

v Liberci nabízí mezinárodní, evropskou, českou 
a skandinávskou kuchyni. Její specialitou jsou ale hlavně 
burgery, tacos a BBQ křídla. Všechna jídla jsou samozřejmě 
z kvalitních a lokálních surovin.

Radniční sklípek (2)

Tato liberecká restaurace se nachází v prostorách 
novorenesanční budovy liberecké radnice. Tradiční českou 
kuchyni si tu vychutnáte pod nádhernými klenutými stropy 
ve světle vytvářeném barevnými vitrážovými okny. 

1 2

1 2

https://www.organza.cz/
http://www.sklipekliberec.cz/cz/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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Festival Lípa Musica (1)

se z původně lokálního festivalu orientovaného na duchovní hudbu stal akcí 
mezinárodního věhlasu, která na sever Čech dovezla operní pěvkyni Dagmar 
Peckovou, Evu Urbanovou, Českou filharmonii, Pražskou komorní filharmonii či 
světově uznávaného kytaristu Pavla Steidla.

Valdštejnské slavnosti (2)

se konají v dobové tržnici ve Frýdlantu a přilehlých prostorách. Každoročně 
jsou zahájeny příjezdem vévody Albrechta z Valdštejna a jeho družiny. 
Na programu jsou hudební a divadelní představení, aktivity pro děti, sobotní 
a nedělní bitva, ohňový průvod a ohňostroj.

Semilský pecen (3)

je podkrkonošskou oslavou úrody. Tradiční dožínkové slavnosti v Semilech 
lákají na průvod městem, expozici hospodářských zvířat a zemědělských 
strojů a bohatý kulturní program. 

Sklo a bižuterie (4)

jsou kromě textilu jedním z hlavních výrobních artiklů Libereckého kraje a mají 
v regionu opravdu bohatou historii. Navštívit můžete řemeslné dílny a muzea 
a nahlédnout pod ruce mistrům svého oboru. Zkuste třeba exkurzi ve sklárně 
Ajeto v Lindavě, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nebo 
družstvo umělecké výroby Granát v Turnově. 
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http://www.lipamusica.cz/cs/program
https://www.valdstejnske-slavnosti.cz/cs/historie-slavnosti.html
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/slavnost-urody-semilsky-pecen-se-kona-jiz-posestnacte/?aktualitaId=61246
http://www.ajetoglass.com/cs/exkurze/
https://www.msb-jablonec.cz/
https://www.granat.cz/
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LIBERECKÝ KRAJ

Ve sklárně Ajeto v Lindavě (1)

uvidíte práci mistrů sklářů opravdu zblízka a můžete si ji vyzkoušet i sami 
a alespoň na chvíli se tak stát sklářským učedníkem. A až vám vyhládne, 
zajděte třeba do Sklářské krčmy na česnečku či vynikající domácí štrůdl. 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (2)

mapuje příběh jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. V největší 
prodejně bižuterie ve střední Evropě – Palace Plus – najdete přes pět tisíc 
druhů bižuterie a nabídku českého užitkového skla. Můžete si tu dokonce 
ve zdejší dílně nechat vyrobit šperk na přání.

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov (3)

je tradičním výrobcem originálních šperků s českými granáty. Můžete si tu 
vyzkoušet broušení tohoto českého drahokamu a seznámit se s historií těžby 
granátů v českých zemích.
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http://www.ajetoglass.com/cs/exkurze/
https://www.msb-jablonec.cz/kategorie/expozice-hlavni-budova
https://www.palaceplus.cz/
https://www.granat.cz/cesky-granat-katalogy


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




