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Prohlédněte si naši 
novorenesanční krásku 
se sálem, kde dobro 
vítězí nad temnými 
silami

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
+420 485 243 588
www.liberec.cz
www.visitliberec.eu

Naše radnice je tak krásná, že prý připomíná 
radnici vídeňskou. Projděte se po jejích 
chodbách a prohlédněte si barevné vitráže, 
nástropní malby i bohaté zdobení. Zkuste 
uhodnout, které cechy se skrývají za 
jednotlivými medailony, a věřte, že to nebudete 
mít lehké. Všimněte si bust význačných 
osobností v nikách u hlavního schodiště. 
Poznáte je všechny? V létě můžete s naším 
průvodcem nahlédnout i do obřadní síně, která 
svou výzdobou oslavuje různé oblasti života, 
a také vystoupat na radniční věž, ze které je 
krásný výhled do okolí.

Liberecká
radnice

Všimněte si v obřadce 
mosazného lustru, co vám 
visí nad hlavou. Váží 450 kg 
a je tak obrovský, že se na 
mytí spouští kladkou.

TOP



Objevte kosmickou 
loď, malého Marťana 
nebo Spad meteoritů 
a zažijte romantiku nad 
oblaky

Horní Hanychov 153, Liberec
+420 485 104 291
www.jested.cz

Fenomén. Přesně takový je hotel Ještěd a všiml 
si toho celý svět. Jeho autor Karel Hubáček je 
jediným Čechem v historii, který právě za tenhle 
projekt obdržel nejvyšší mezinárodní uznání 
(Perretovu cenu) a čeští architekti budovu dokonce 
prohlásili stavbou 20. století. A není divu. Naše 
„kosmická loď“ v noci září do tmy jako maják, za 
bouřky po ní kloužou blesky a úplnou lahůdkou 
jsou mrakopády, při kterých se oblaka líně přelévají 
po okolních kopcích. Když trochu zapátráte, 
objevíte tu dokonce i Marťánka! Takový je prostě 
Ještěd. Jedinečný, stejně jako město pod ním.

Ještěd

Ještěd díky geniální 
konstrukci úspěšně vzdoruje 
náladám počasí. Bouřky 
jsou tu zážitkem. Blesky mu 
sice neublíží, ale poryvy 
větru ženou vodu po oknech 
vzhůru a plášť lehce vrní.
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Zažijte 
dobrodružství 
z poznání

Lidové sady 425/1, Liberec
+420 482 710 617
www.zooliberec.cz

Liberecká zoo je nejstarší v Čechách! Svou 
rozlohou patří mezi zahradami k těm menším, 
takže si ji stihnete během pár hodin pohodlně 
prohlédnout, ale přesto je vysoce oceňována 
pro úspěšný chov ohrožených druhů. Pyšní se 
tu například mimořádnou kolekcí horských 
kopytníků a dravých ptáků. Mezi nejzajímavější 
chované druhy patří takin čínský, levhart sněžný 
nebo varan antracitový. Možná si říkáte, že zebry, 
slony a žirafy zná každý a je to asi i pravda. Víte ale, 
jak vypadá třeba nyala, margay, mangabej, urial 
nebo sambar? Vydejte se to zjistit.

Zoologická
zahrada

Každou hodinu vám 
zpívá Ptačí orloj 
v Čapím hnízdě. To 
musíte vidět!
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Vychutnejte si kouzlo 
barev a vůně všech 
kontinentů

Purkyňova 630/1, Liberec
+420 482 360 811
www.botaniliberec.cz

Ve sklenících liberecké botanické zahrady 
postupně procestujete celý svět. Chvilku kráčíte 
rozpálenou pouští, abyste se po pár krocích 
přehoupli do dusného vlhka tropických deštných 
pralesů. Uvidíte nejpestřejší sbírku orchidejí, 
kapradin a masožravých rostlin v ČR. Vůně 
a barvy vás ovinou v pavilonu Květnice, kde jsou 
i kamélie, které pamatují samotného císaře pána. 
Do prehistorie naší Země, mezi přesličky a plavuně, 
zavítáte v pavilonu Pravěk, který připomíná 
obrázky Zdeňka Buriana. Skrz vodní tunel se 
ponoříte do pavilonu mořských i sladkovodních 
akvárií a ve venkovních expozicích vás čeká 
rozsáhlé alpinum s horskou květenou, půvabné 
rosárium i pozoruhodná květena mokřadů.

Botanická
zahrada

Trochu recesistická 
a hodně unikátní je místní 
Depresivní zahrádka 
i skromný dvoreček 
Zahrádky rustikální. Zkuste 
je tu najít a zjistíte proč.
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Seznamte se 
s radničním rytířem, 
střeží poklady v muzeu, 
které je samo největším 
exponátem

Masarykova 437/11, Liberec
+420 485 246 111
www.muzeumlb.cz

Po několikaleté rekonstrukci se muzeum vylouplo 
do krásy! V tematických sbírkách se vám tu 
představuje „Krása a užitek“ evropského umění od 
antiky přes středověk až po současnost. Příroda 
Jizerských hor se před vámi vynoří v expozici 
„Doteky severu“ a bouřlivé dějiny města prožijete 
v expozici „Libereckých fragmentů“. Máte 
hudební vlohy? Rozehrajte sbírku automatofonů. 
Stýská se vám po Vánocích? Pak určitě podlehnete 
kouzlu Metelkova mechanického betlému. Také 
muzejní budova je cenným exponátem. Svou 
architekturou totiž připomíná měšťanský dům, kapli 
i palác a v její zadní části je vsazena kopie věže 
staré radnice, ze které se před vámi rozprostře 
pěkný výhled do okolí.

Severočeské 
muzeum

Napadlo by vás hledat 
v muzeu výčep? Zkuste 
to! Pivo tu sice není, ale 
díky spoustě hudebních 
automatů tady bývá 
docela veselo.
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Bouráky, bicykly 
a tramvaje v muzeu, 
mašiny před ním. 
To bude jízda!

Masarykova 424/5, Liberec
+420 731 737 969
www.TMLiberec.cz

Technické muzeum je splněný sen každého fandy 
dopravních prostředků všeho druhu. Přijďte si 
prohlédnout auta z různých koutů světa napříč 
celým 20. stoletím. Uvidíte také motocykly 
předválečné stejně jako poválečné výroby, 
československé i zahraniční. Prožijete historii 
jízdních kol, seznámíte se s průmyslovou minulostí 
i současností Liberce a jedinečné příběhy vám 
poodhalí letecká výstava s názvem Křídla pro 
Izrael. Také obdivujete krásu historických tramvají 
a autobusů? Ve zdejších expozicích budete mít 
možnost. V království automobilů vás zase čekají 
nablýskané vozy typu Rolls-Royce či Cadillac 
a vůbec největší exponáty muzea stojí před jeho 
branami. Taková je zkrátka těžkotonážní krása.

Technické
muzeum

Hned u vchodu vás vítá 
filmová hvězda. A je to 
pořádný kus! Omrkněte 
sněžnou rolbu z oblíbené 
komedie „Jak vytrhnout 
velrybě stoličku“.
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Plavete v umění? 
Ponořte se do 
Oblastní galerie 
a plavky pak 
vyždímejte do 
výlevek

Masarykova 723/14, Liberec
+420 485 106 321
www.ogl.cz

Až půjdete do Oblastní galerie, nenechte se zmást 
velkým nápisem „Lázně“. Tohle pojmenování totiž 
připomíná dřívější poslání budovy a galerie se 
k téhle minulosti nejen hrdě hlásí, ale dokonce 
ji ve svých sbírkách i vtipně využívá. Proplujte 
Na vlnách umění českou výtvarnou tvorbou. 
Seznamte se s Heinrichem Liebiegem – 
sběratelem a mecenášem, který galerii odkázal 
vrcholná umělecká díla francouzské, německé 
a rakouské provenience převážně z 19. století. 
Nechte se okouzlit Zlatým věkem nizozemské 
malby, kde jádro sbírky tvoří holandské obrazy 
17. století. Jaké krátkodobé výstavy tu při vaší 
návštěvě budou, sice nevíme, ale jedno je jisté. Jak 
praví galerijní moudro „Tady je pořád na co koukat“.

Oblastní 
galerie

V hlavní hale se dívejte 
nejen kolem sebe, 
ale i pod nohy. Právě 
tady byl kdysi bazén 
a po „vodní hladině“ tu 
chodíte dodnes.
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Vydejte se z hlubin 
Země přes Člověka, 
Živly a Vědu v domě až 
do dalekých vesmírů

Nitranská 410/10, Liberec
+420 724 586 230
www.iqlandia.cz

Věda nás baví a bude bavit i vás! V tomhle vědecko-
zábavním centru totiž čeká přes 400 interaktivních 
exponátů, které prostě musíte vyzkoušet. S krásou 
a záhadami vesmíru vás seznámí expozice 
Kosmo. Smysly otestujete nejen vlastní, ale 
svět kolem sebe uvidíte třeba i zvířecíma očima. 
V expozici Živly na vás zaútočí ničivé přírodní síly. 
Po průchodu hvězdnou bránou expozice Geo 
prozkoumáte modrou planetu a v Geolabu odhalíte 
i to, co se skrývá pod zemským povrchem. Výstava 
Člověk důkladně prověří vaše tělo a Věda v domě 
vám zase ukáže běžné situace a přístroje, jak je 
neznáte. Určitě si dopřejte i pořádnou porci chytré 
zábavy při oblíbených science show a na závěr se 
vydejte v iQPLANETÁRIU ke hvězdám.

iQLANDIA

Nejupovídanější tvor 
v expozici „Člověk“, 
je kupodivu robot. 
Seznamte se s ním.
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Vodní dobrodružství ve 
stylu příběhů Julese 
Verna, staročeská pouť, 
svět poznání i místo pro 
opičárny

Nitranská 1, Liberec
+420 485 249 213
www.centrumbabylon.cz

Babylonu se říká „továrna“ na zábavu, protože je 
doslova napěchován zážitky pro celou rodinu. 
V Aquaparku se ponoříte do vodního království 
s pohádkovou výzdobou, akvárii, jeskyněmi 
a několikrát denně vás tu čeká i tematická 
laser show. Lunapark láká děti na atrakce ve 
stylu staročeské pouti, iQPARK je seznamuje 
s okolním světem a Funpark prověřuje jejich 
mrštnost, hravost i hbitost. Ve 4D kinu vám 
hladina adrenalinu v krvi vystoupá na maximum. 
Napínavý boj slibuje Laser Game, přesná muška 
se ovšem hodí také ve střelnici Laser Shot nebo 
na bowlingu. V zrcadlovém Labyrintu se lehce 
ztratíte a v luxusním Wellness centru pak zase 
zaručeně najdete své staré, dobré, odpočaté já.

Centrum
Babylon

Zamiřte mezi 
sfingy a nechte 
se pohltit.
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Probojujte se od 
velkého třesku přes 
období dinosaurů až 
do dnešních dnů

Palachova 1404, Liberec
+420 378 774 636
www.dinopark.cz

Dinosauři obsadili hned tři patra nákupní 
galerie Plaza Liberec a nejsou tady sami. 
Projděte tunelem času a staňte se svědky 
vývoje Země i celého vesmíru. Poznejte 
desítky druhohorních vládců naší planety, 
vychutnejte si napínavý film v 4D kině 
doslova všemi smysly, nechte děti vyzkoušet 
dobrodružnou stezku DinoTrek, vyhnout se 
nástrahám DinoLaseru a prozkoumat drsný 
svět vyhynulých příšer. Buďte však ve střehu, 
dinosauři tu řvou ze všech koutů, leckterý se 
na vás dívá hezky svrchu, a ačkoli je dinopark 
krytý, pravidelně tu prší.

DinoPark

Když se budete pozorně 
dívat, zjistíte, že jsou 
v dinoparku některé 
exempláře dokonce živé.
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Divadlo F. X. Šaldy, Malé 
divadlo, Naivní divadlo

Místa, kde příběhy ožívají
www.saldovo-divadlo.cz, 

www.naivnidivadlo.cz

Bazén Liberec
Plavecký stadion s tobogány, 
vířivkami a potápěčskou věží

https://bazen.liberec.cz

Liebiegovo 
městečko
Historické domky 
pro zaměstnance 
textilních baronů

Lidové sady
Rozhledna s kulturním 
centrem a restaurací
www.lidovesadyliberec.cz

Funpark, Lunapark, 
Labyrint, Aquapark
Spousta zábavy pod 
jednou střechou
www.centrumbabylon.cz Přehrada Harcov

Vodní nádrž s první 
zděnou hrází v Evropě

Home Credit Arena a Sport Park
Multifunkční aréna s množstvím sportovišť
www.homecreditarena.cz

Skiareál Ještěd 
a Bikepark

Hory za 
rohem aneb 

nejdostupnější 
areál v ČR

www.skijested.cz

iQPARK a iQLANDIA
Světy zábavného 

poznávání
www.iqlandia.cz

Rodný dům  
Ferdinanda Porscheho
Muzeum slavného konstruktéra 
lidového vozu Brouk
www.rodnydumporsche.cz

Valdštejnské domky
Nejstarší domky 
v centru města

Liberecká výšina
Rozhledna ve stylu 
středověkého hradu
www.libereckavysina.com

Barokní zahrada
Mariánský sloup 
M. B. Brauna, kaple Božího 
hrobu a křížová cesta
www.viasacra.cz

Lesní koupaliště
Celoroční osvěžení 
uprostřed lesů
www.lesnikoupaliste.cz

Jizerské hory
Na 200 km běžkařských 
tras a nejvíc rozhleden 
v Čechách
www.jizerky.cz, 
www.jizerskaops.cz

Visit^Liberec
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