Turistické cíle

Zoologická zahrada

GPS: 50°46'40.690"N, 15°4'51.608"E
Brána do světa zvířat * nejstarší zoo v ČR * rok založení 1904 * cca 160 zvířecích druhů *
prohlídkový okruh v délce přibližně 2 km * chov ohrožených druhů * největší kolekce dravých
ptáků v Evropě * bílí tygři * takini čínští * pavilon žiraf * pavilon slonů * soví stezka a přilehlé voliéry
* pavilon plameňáků * pavilon opic * pavilon tropů * pavilon šelem * expozice tučňáků a mnoho
dalšího *

Lidové sady 425/1, Liberec
tel: (00420) 482 710 616
info@zooliberec.cz
www.zooliberec.cz

děti (3–15 let), stud.: 120 Kč /zimní sezona*: 90 Kč
senioři nad 65 let: 120 Kč / zimní sezona*: 90 Kč
senioři nad 75 let: 30 Kč / zimní sezona*: 30 Kč
dospělí: 160 Kč / zimní sezona*: 130 Kč
rodina (2+2): 490 Kč / zimní sezona*: 390 Kč
rodina (2+3): 590 Kč / zimní sezona*: 470 Kč
*zimní sezona: listopad – březen

Botanická zahrada

GPS: 50°46'41.070"N, 15°4'23.477"E

XII-II: 9.00–16.00
III, XI: 9.00–17.00
IV, X: 9.00–18.00
V, IX: 8.00–18.00
VI-VIII: 8.00–20.00
Vstup se psy zakázán!

Moderní botanická zahrada * založena r. 1876 * v letech 1995-2000 kompletně rekonstruována *
10 expozičních skleníků * pavilon Australis * pavilon masožravých rostlin * pavilon Neotropis *
pavilon velkých kaktusů * pavilon Paleotropis * pavilon Pravěk * pavilon Květnice * pavilon Aridní
Afrika a Madagaskar * pavilon kaktusů * pavilon leknínů (otevřen pouze v letní sezoně) * vzácné
orchideje * bonsaje * akvária a terária * venkovní expozice * mokřady * rosárium * velké alpinum
* orientální zahrada *

Purkyňova 630/1, Liberec
tel: (00420) 482 360 811
info@botanyliberec.cz
www.botaniliberec.cz

děti (6–15 let), stud.: 70 Kč
dospělí: 140 Kč
rodina: 320 Kč

Otevřeno od 17.5.2021
zimní čas: 8.00–16.00
letní čas: 8.00–18.00
Vstup se psy zakázán!

Oblastní galerie Liberec

GPS: 50°46'24.765"N, 15°4'3.129"E
Nové výstavní prostory v zrekonstruovaných lázních * původní historizující stavba z roku 1900 *
pátá největší galerie v ČR * stálé výstavy: Heinrich von Liebieg – Sběratel a mecenáš, Na vlnách
umění – sbírky českého umění, Zlatý věk nizozemské malby * interaktivní expozice pro malé i velké
návštěvníky * krátkodobé výstavy * galerijní obchod * kavárna

Masarykova 723/14, Liberec
tel: (00420) 485 106 321
oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz

děti od 10 let, stud.: 50 Kč
dospělí: 100 Kč / senioři: 50 Kč
rodina (2+max. 3 děti): 200 Kč
Každý čtvrtek vstup zdarma.

po: zavřeno
út-st: 10:00-17:00
čt: 10:00-19:00
pá-ne: 10:00-17:00

Městské informační centrum ^Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, 485 243 588, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Severočeské muzeum

GPS: 50°46'28.362"N, 15°4'6.082"E
Od r. 1873 * netypická novorenesanční budova se štíhlou věží – kopií věže původní liberecké
radnice * expozice: Krása+užitek, Doteky severu (Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska), Liberecké
fragmenty, Fotografická galerie, Automatofony, Metelkův betlém

Masarykova 11, Liberec
tel: (00420) 485 246 111
info@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz

Vstupné dobrovolné.

Technické muzeum Liberec

GPS: 50°46'25.274"N, 15°3'55.397"E

po: zavřeno
út-ne: 10:00-19:00

Historické automobily * motocykly * jízdní kola * modely autíček * bohatá expozice o historii
veřejné dopravy regionu * ukázky výrobních technologií a prezentace textilní minulosti Liberecka.

Masarykova 424/5, Liberec
tel: (00420) 731 737 969
info@TMLiberec.cz
www.TMLiberec.cz

děti od 6 let, studenti: 70 Kč
senioři: 70 Kč
dospělí: 150 Kč
rodina (2+max. 3): 300 Kč

Automuzeum Vratislavice

GPS: 50°45'7.468"N, 15°5'21.523"E

út-ne: 10:00-17:00

Automuzeum v rodišti Ferdinanda Porscheho * veteráni v plné kráse * stálá výstavní expozice
historických automobilů s motory vzadu (otevřeno pouze v neděli!) * prodejna motoristické
literatury * motoristický klub * příležitostné akce *

Areál Pivovaru Konrad
Pivovarská 164, Liberec 30
tel: (00420) 602 818 535
info@automuzeum-liberec.cz
www.automuzeum-liberec.cz

dospělí: 60 Kč
děti, studenti, senioři: 30 Kč

Rodný dům F. Porscheho

GPS: 50°44'43.379"N, 15°5'11.635"E

ne: 10:00-16:00

Replika rodného domu na autentickém místě s expozicí věnovanou životu a dílu Ferdinanda
Porscheho. Výstavní okruhy: inženýrské umění (historické milníky konstrukčního a inženýrského
umu), mobilita (vůz spjatý se jménem Porsche a ukázky vývojových prací) a rodina (dobové
fotografie).

Tanvaldská 38, Liberec 30
tel: (00420) 326 832 028
vratislavice@skoda-auto.cz
http://rodnydumporsche.cz

dospělí: 50 Kč
děti 6-15 let, stud.: 30 Kč
senioři nad 65 let: 30 Kč
rodina: 120 Kč

pá-ne: 9:00-17:00

Městské informační centrum^Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, 485 243 588, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

