
Relaxační a léčebná dovolená

Potřebujete načerpat energii, odpočinout si 
a zároveň chcete aktivně prožít svůj volný čas ? 
Pak je pro vás Liberecký kraj tím pravým mís-
tem. Odpočinek, regeneraci a relaxaci můžete 
najít nejen v lázních, ale také v četných relaxač-
ních a wellness centrech Libereckého kraje.

Statut léčebných lázní mají v Libereckém 
kraji pouze dvě instituce, Lázně Libverda a Láz-
ně Kundratice. Jejich ráz je ovšem zcela jiný 
než charakter světoznámých lázní v západních 
Čechách.

Obě lázeňská městečka nabízejí klid, inti-
mitu, velmi osobní přístup personálu a příro-
du bezprostředně obklopující areály. K filozo-
fii těchto lázní nepatří noční život ani drahá 
shopping centra. Klienta mile překvapí nejen 
příznivé ceny, ale také to, že i malé lázně mohou 
držet krok v zavádění moderních léčebných 
postupů. Rozhodně potěší i nabídka víkendo-
vých a finančně zvýhodněných pobytů mimo 
hlavní sezónu.

Lázně Libverda v podhůří Jizerských hor 
jsou známé svými léčivými minerálními prame-
ny již od 14. století. Kromě léčebných proce-
dur zaměřených především na onemocnění srd-
ce a krevního oběhu si zde můžete také dopřát 
v nově vybudovaném wellness centru různé 
typy koupelí, zábalů, masáží nebo čokoládové 
a medové rituály. Pokud raději volíte aktivnější 
formu odpočinku, v okolí města najdete výcho-
zí body pro výlety do Jizerských hor. Příjemné 
zpestření pobytu nabízí výlety k našim souse-
dům do Polska nebo německé Žitavy.

V Podještědí se nachází druhé lázeňské měs-
to Libereckého kraje, Lázně Kundratice, které 
patří mezi nejstarší lázně v Čechách a jejichž 
léčivým prostředkem je sirnoželezitá slatina. 

Lázně Kundratice jsou díky své poloze mimo-
řádně vhodným místem pro hosty s postižením 
pohybového aparátu. Nabízejí se výlety do okolí 
v nenáročném a zalesněném terénu s blízkým 
přírodním koupalištěm v Hamru na Jezeře. Pro 
aktivní odpočinek můžete vyhledat nedaleké 
golfové hřiště.

Pokud nehledáte léčebný lázeňský pobyt, 
ale chcete se nechat hýčkat a lákají vás rašeli-
nové a bylinkové koupele, podvodní masáž či 
masáž lávovými kameny, vypravte se napří-
klad do krkonošského Harrachova. Máte-li 
chuť vyzkoušet něco méně obvyklého, přijmě-
te pozvání do zdejších pivních lázní slibujících 
omlazení organizmu.

Krkonošská centra nabízejí nejen relaxační 
programy, ale jsou svou polohou také ideálním 
místem pro aktivní odpočinek. Zbude-li vám 
po veškerých procedurách ještě dost energie, 
můžete si zahrát golf na nejvýše položeném gol-
fovém hřišti v České republice, anebo si půjčit 
kolo a vyrazit na některou z místních cykloste-
zek. I další wellness centra Libereckého kraje pro 
vás mají připravenou širokou nabídku služeb. 
Ať už je to například římská a solná pára v nej-
větším wellness centru kraje v Liberci, nabídka 
orientálních masáží v České Lípě či solné lázně 
v Lučanech nad Nisou.

Oblíbeným způsobem relaxace se staly 
návštěvy solných jeskyní, posilujících imunitní 
systém působením vysoké vlhkosti a minerálů. 
V Libereckém kraji jich najdete několik třeba 
v Liberci, Turnově a České Lípě.

Více informací o relaxační a léčebné dovole-
né najdete www.liberecky-kraj.cz v sekci „Rela-
xační a léčebná dovolená“.

www.liberecky-kraj.cz




