
Jak vybrat ubytování

Pokud se rozhodnete strávit dovolenou v Li-
bereckém kraji, máte možnost vybrat si ze ši-
roké škály nabídky ubytování – od ubytování 
v soukromí, na horských chatách, přes rodinné 
penziony až po čtyřhvězdičkové hotely.

Jedním z kritérií při výběru ubytování může 
být mezinárodní označení kvality (hotelové 
hvězdičky), které přiděluje česká Asociace ho-
telů a restaurací (jsou certifikovány hotel, ho-
tel garni, motel, botel). Česká republika, Ně-
mecko, Maďarsko a Rakousko se navíc dohod-
ly na společné klasifikaci pod hlavičkou „Hotel-
stars Union“, platné od roku 2010.

Dalším kritériem pro výběr může být i „Re-
gionální certifikace ubytovacích zařízení Libe-
reckého kraje“, která klasifikuje i ubytovací ka-
pacity, jenž Asociace hotelů a restaurací nemá 
zařazeny do své databáze. Regionální certifikace 
je hodnocením lokálním a zahrnuje nejen tech-
nická kritéria, ale i celkový dojem, jaké ubyto-
vání nabízí z pohledu návštěvníka. V praxi to 
znamená, že kvalitní služby nemusíte najít pou-
ze ve čtyřhvězdičkovém hotelu, nýbrž i v ma-
lém rodinném pensionu. Cílem této certifikace 
je právě poskytování kvalitních služeb i v ma-
lých ubytovacích kapacitách. Pro snadnou ori-
entaci v hodnocení kvality služeb jsou jednotli-
vá zařízení označena barevným logem s udáním 

příslušné kategorie (Brozne, Silver, Gold, Dia-
mod, Top Diamod).

Kromě klasických ubytovacích kapacit, jako 
jsou hotely, hotely garni, motely či pensiony, na-
jdete v Libereckém kraji i řadu turistických uby-
toven, ubytování v soukromí, chat a horských 
chalup nebo kempů. Pokud toužíte po nevšed-
ním zážitku, můžete strávit víkend v televizním 
vysílači na Ještědu, který slouží zároveň i jako 
hotel. Záleží pouze na vašem rozhodnutí, kde 
a jak chcete strávit svoji dovolenou.

Zároveň můžete při rozhodování o výběru 
ubytování požádat některé z informačních cen-
ter, kterých je v Libereckém kraji přes čtyřicet, 
a kde vám pomohou s vytipováním nejvhodněj-
šího ubytovacího zařízení pro vaši dovolenou.

Díky rezervačnímu systému na stránkách 
www.liberecky-kraj.cz si můžete i z pohodlí do-
mova zjistit, které zařízení má ještě volné uby-
tovací kapacity a zároveň si své ubytování zare-
zervovat.

Abyste na své dovolené ještě ušetřili, pořiď-
te si slevovou kartu Opuscard, se kterou může-
te získat nejen slevy na ubytování, ale i na dal-
ší poskytované služby. O způsobu získání karet, 
výši slev a možnosti jejich využití se dočtete na 
www.liberecky-kraj.cz.

www.liberecky-kraj.cz


