
Kongresová a incentivní turistika

Liberecký kraj patří k nejatraktivnějším 
turistickým regionům České republiky. Díky 
své poloze, rozvinuté infrastruktuře a kvalit-
ním službám je také vyhledávanou destinací pro 
pořádání MICE (Meetings, Incentives, Confe-
rences, Exhibitions) akcí. Poskytuje účastníkům 
těchto akcí vysoký standard služeb jak v oblasti 
dopravy, ubytování, cateringu a konferenčního 
zázemí, tak i doplňkových aktivit.

Kraj nabízí široký výběr kongresových pro-
stor všech velikostí s kapacitami od 100 až 1500 
osob, od možnosti uspořádat vše pod jednou 
střechou, až po malé akce v horských střediscích 
v Jizerských horách a Krkonoších, v roman-
tickém prostředí středověkých hradů a zámků 
v Českém ráji či v lázních.

Atraktivní nabídkou je spojení vzdělávání 
a doprovodných programů. Účastníci konferen-
cí i jejich doprovod si mohou vybrat z mnoha 
možností relaxace, lázeňských a wellness pro-
gramů i aktivního vyžití, ať již při zimních spor-
tech v horských střediscích nebo v letní sezóně, 
například při golfu uprostřed krásné přírody 
nebo při adrenalinových sportech oblíbených 

k doplnění firemních akcí. Města naopak účast-
níkům poskytují dostatek příležitostí kulturního 
vyžití v divadlech, kinech, muzeích a galeriích, 
při koncertech, festivalech a na trzích. Zážitky 
pak obohatí i chutná česká kuchyně nabídkou 
tradičních českých i regionálních jídel a nápojů.

Předností naší destinace je krásné prostředí, 
snadná dostupnost – Liberecký kraj se nachází 
uprostřed Evropy a mezinárodní letiště v Praze 
je vzdálené cca 2 hodiny jízdy – a ve srovná-
ní s některými jinými destinacemi je předností 
i vysoká bezpečnost oblasti.

Veškeré služby spojené s pořádáním MICE 
akcí v Libereckém kraji zajišťuje North Bohe-
mia Convention Bureau. Tato společnost nabízí 
podporu při plánování MICE akcí od kompletní 
informace o nabídce kongresových a meetingo-
vých prostor, přes poradenství při tvorbě vhod-
ného doprovodného programu dle potřeb a přá-
ní klienta, až po komplexní zpracování nabídky 
na poptávanou akci.

Více se o kongresové a incentivní turis-
tice dozvíte na www.liberecky-kraj.cz nebo 
www.nbcb.cz.

www.liberecky-kraj.cz




