
Školní a zájmové pobyty

Přijeďte v rámci školního výletu, ozdravné-
ho pobytu, sportovního soustředění nebo lyžař-
ského výcviku poznat Liberecký kraj. Kromě 
ubytovacích kapacit, uzpůsobených pro školní 
pobyt, Vám nabídneme i zajímavý a hlavně po-
učný doprovodný program.

Některé lokality Libereckého kraje jsou 
jako stvořené pro pobyt větších skupin. Uby-
tování je zajištěno v pensionech, hotelech nebo 
chatkách, které jsou často vybaveny společen-
skou místností, sportovním hřištěm nebo tělo-
cvičnou, mnohdy i bazénem či jinou možností 
relaxace. Polopenze nebo plná penze a navíc vý-
hodné ceny pro skupiny bývají samozřejmostí.

Pro pobyty v letní sezóně doporučujeme 
zejména oblast Máchova Jezera, Sloupu v Če-
chách, Hrádku nad Nisou, Holanských rybní-
ků, Hamru na Jezeře, Malé Skály nebo Pod-
troseckých údolí, kde je možné využít vodních 
ploch ke koupání. V blízkosti těchto lokalit se 
nacházejí hrady, zámky, zříceniny nebo skalní 
města, ke kterým můžete směřovat své výlety.

Pro lyžařské kurzy a zimní soustředění 
jsou vhodná horská střediska v okolí Bedřicho-
va, Tanvaldu nebo Smržovky v Jizerských ho-
rách, Harrachova, Rokytnice nad Jizerou, Be-
necka, nebo Jilemnice v Krkonoších. V blízkos-
ti ubytování se nacházejí sjezdařské vleky všech 
obtížností nebo upravované běžecké trasy. Spor-
tovní aktivity lze doplnit nabídkou adrenalino-
vých zážitků (bobová dráha, lanový park).

Pro výlety zaměřené na přírodovědná bá-
dání se nabízí návštěva Bozkovských dolomi-
tových jeskyní, sledování tvarů vzniklých půso-
bením větru a ledu ve vysokohorských partiích 
Krkonoš, anebo skalních útvarů v Českém ráji, 
Máchově kraji a Lužických horách. Sbírka dra-
hých kamenů je uložena v muzeu Českého ráje 
v Turnově nebo v menších muzeích v okolí. Po-
učný program na jeden i více dní organizují cen-
tra ekologické výchovy a ekologické poradny.

V muzeích či sklářských dílnách Liberecké-
ho kraje v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, 
Novém Boru, Kamenickém Šenově nebo Har-
rachově se poučíte o historii a výrobě skla. Ex-

kurze ve sklárnách bývají spojené s ukázkou 
foukání nebo broušení skla. Tradiční mačkár-
ny korálků můžete navštívit v okolí Železného 
Brodu a Jablonce nad Nisou.

Vhodným místem pro školní výlet je také 
samotný Liberec, kde kromě návštěvy zoolo-
gické zahrady s bílými tygry a botanické zahra-
dy můžete navštívit zábavně-naučné centrum 
iQpark, ve kterém si vyzkoušíte fyzikální záko-
ny v praxi.

Při plánování školních výletů se můžete in-
spirovat již připravenými stezkami s doprovod-
ným komentářem jako je „Putování za pověstmi 
Českého ráje“ anebo putování se skřítky Korál-
kem a Jablůňkou po okolí Jablonce nad Nisou. 
Území Libereckého kraje je také protkáno ne-
spočtem naučných stezek s různou tématikou.

www.liberecky-kraj.cz


