Cestovní kancelář VŠP Jihlava
pořádá studentskou exkurzi

LIBERECKO
a okolí

Exkurze je zaměřena na práci průvodce cestovního ruchu, geografii, techniku cestovního ruchu a dějiny
umění a v jejím průběhu si studenti průvodcovskou činnost samostatně vyzkoušejí.

Termín: 10.–13. 6. 2021 Cena: 3 700 Kč
Program
2. den

1. den
• prohlídka státního novogotického zámku Sychrov
(známý z pohádek Zlatovláska či Nesmrtelná teta)
• Ještěd (1012 m n. m.), výjezd lanovkou a za pěkného
počasí pěší turistika po hřebeni
• prohlídka historické části Liberce, náměstí, stará
radnice, divadlo, Valdštejnské domky, Liebiegovo
městečko

3. den

4. den

• prohlídka státního zámku Lemberk, léčivá Zdislavina
studánka
• Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv.
Zdislavy (exteriéry)
• Kryštofovo údolí, železniční kamenný viadukt, orloj,
muzeum lidových betlémů, kostel sv. Kryštofa (1686)
• Liberec a volný čas na nákupy, návštěvu Babylonu,
IQ parku... (individuálně)

i

• Tesařovská osmiboká kaple Kořenov (1909)
a horský hřbitov s výhledy na západní Krkonoše
• Osada Jizerka (860 m n. m.), čedičový vrch Bukovec,
Safírový potok, rašeliniště Malá jizerská louka, pěší
procházka
• horské letovisko Harrachov pod Čertovou horou
v údolí říčky Mumlavy, Muzeum skla
• Mumlavské vodopády - pěší vycházka

• zřícenina hradu Frýdštejn (1385)
• v případě hezkého počasí turistika skalním
Vranovským hřebenem až k vyhlídce Zahrádka, úžasné
výhledy na obec Malá Skála, na Suché skály a řeku
Jizeru
• vyhledávané rekreační středisko Malá Skála v Českém
ráji, řeka Jizera, Boučkův statek
• Dlaskův statek v Dolánkách, ukázka lidové
architektury v Pojizeří z 18. století
• Turnov - návštěva centra a návrat do Jihlavy

Cena zahrnuje: dopravu, 3x ubytování ve vícelůžkových pokojích, 3x polopenzi a zákonné
pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy

Zájezd je doprovázen odborným průvodcem z řad akademických pracovníků školy.
Vedoucí zájezdu: Ing. Martina Drašarová, Ph.D.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 38 osob. Změny vyhrazeny.
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