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Janov nad Nisou

Nedaleko Světlé pod Ještědem najdete lesopark Horku, ve které spí obr
Máza. A není to jen tak ledajaký obr - on totiž i mluví a chrápe. Vážně!

 
Celý les obklopuje dětský park, kde si děti užijí spoustu zábavy. Děti si

mohou vyzkoušet své dovednosti v lanovém parku, vylézt na
rozhlednu, zahrát divadlo v amfiteátru a brzy i bloudit v labyrintu.

 
 

Rozhledna Královka je jednou z nejznámějších rozhleden Jizerských
hor.

 
Dostanete se k ní po Mravenčí stezce (viz předchozí výlet) a za
náročnější stoupání děti odmění obrovským dětským hřištěm, které je
plné herních prvků. Nechybí lanovka, pískoviště, klouzačky, houpačky
apod. Děti budou nadšené! 
 
Rodiče se zase mohou pokochat výhledem na Jizerské hory z
rozhledny. Pokud vám po cestě vyhládlo, můžete se občerstvit v
restauraci s výhledem na dětské hřiště.   

Rozhledna Královka
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Mravenčí stezka
Bedřichov

Naučná lesní stezka vede z Bedřichova od infocentra kolem lesní chaty. 
Vede sice do kopce, ale cestou potkáte dřevěná zvířátka 
a budete plnit úkoly, takže děti budou mít dostatečnou motivaci. 

Tip: nezapomeňte si v Infocentru vyzvednout 
soutěžní kartu a plnit úkoly. 

Děti pak dostanou malou odměnu. Ke stažení je tady. 1,5 km tam

sjízdné, místy kořeny

od penzionu pěšky

1,5 km tam

sjízdné, místy kořeny

od penzionu pěšky

Lesopark Horka a spící obr Máza
Rozstání pod Ještědem

Tip: Zpestřete dětem výlet a zažijte pořádné dobrodružství. 
U rozhledny je půjčovna koloběžek!

Tip: Pokud si chcete výlet prodloužit, vydejte se na 
lesní okruh plný kvízů a hádanek. sjízdné

42min od penzionu 

parkoviště
Lesopark Horka

(klik) 

http://www.bedrichov.cz/evt_file.php?file=2383
https://en.mapy.cz/zakladni?x=14.9770515&y=50.7017226&z=18&source=traf&id=4883561
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Liberec
Ekopark v Liberci je volnočasový park, přírodní oáza klidu a zeleně
uprostřed města, kde si to užije celá rodina.
 
Děti mohou vařit v Blátivé kuchyňce, otestovat blátivou koupel,
prozkoumat hmyzí hotel, projít se naboso přírodnou stezkou,
odpočinout v houpacích sítích a spoustu dalšího.

 
 

Vydejte se s dětmi na krásnou procházkou alejí, která vás zavede k
lesoparku Na Sluneční, který je plný originálních herních prvků z
přírodních materiálů. Najdete tu skluzavku, lanovku, houpačky i
prolézačky. 
 
Odtud se vydejte na krátkou okružní pohádkovou cestu, která vás
zavede k rozhledně Maják Járy Cimrmana a Muzeu Cimrmanovy doby.
 
Pokud vám cestou vyhládne, určitě se zastavte v penzionu U Čápa,
která nabízí domácí kuchyni a navíc se tu děti vyřádí na velkém hřišti s
trampolínou a houpačkami.   

 
 Tip: Vezměte si s sebou deku a udělejte si piknik na louce u lesoparku. 

Najdete tu i knihovnu, kde si můžete půjčit něco hezkého ke čtení.
 

Rozhledna Štěpánka

EKOpark

Tip: Vyzkoušejte s dětmi i tvořivé dílničky, kde jsou volně přístupná 
kladiva, hřebíky, šroubováky.. Nechte děti poznávat svět! :) 

 

sjízdné

22 minut od penzionu

v přilehlém okolí

Lesopark na Sluneční, rozhledna
Maják a muzeum Járy Cimrmana

Příchovice

30 minut od penzionu

poblíž restaurace U
Čápa

sjízdné

Kořenov (Příchovice)
Rozhledna Štěpánka na vrchu Hvězda je nejstarší rozhlednou
Jizerských hor. Z obce Kořenov sem vede krásná asfaltová cesta do
kopce dlouhá cca 2km. S nejmenšími můžete až k vrcholu vyjet autem
k chatě Hvězda, kde je placené parkoviště a k vrcholu je to už jen cca
300m.

 
 

1,5 km okruh

2 km tam

sjízdné 150m pod vrchol
30 minut od penzionu
v obci Kořenov nebo u

chaty Hvězda

Tip: Se staršími dětmi si můžete udělat procházku od nejmladší 
rozhledny Jizerských hor k té nejstarší. 

Od rozhledny Maják sem vede 2km dlouhá cesta s mírným stoupáním.
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Osada Jizerka

Nenáročná procházka vhodná pro rodiny s dětmi se nabízí v osadě
Jizerka - nejvýše položené osadě v Jizerských horách. 
 
Od parkoviště pod Bukovcem se po 3 km dostanete k odbočce k
Rašeliništi Jizerky, ke kterému vás dovede dřevěný chodník s kratší
naučnou stezkou.

 
 

Kořenov

3 km tam

nesjízdné

30 minut od penzionu

parkoviště Pod
Bukovcem (klik)

Přírodní sáňkařská dráha 
Smržovka

Tip: Aby vám cesta lépe utíkala, můžete si půjčit koloběžky

Jediná přírodní sáňkařská dráha v jIzerských horách je skvělým tipem
na zimní výlet plný adrenalinu, ze kterého budou děti nadšeni.
Sáňkařská dráha je dlouhá 4km a úseky se střídají - někdy jedete
rychle, místy zase  musíte sáňky táhnout.
 
Na vrcholu je rozhledna a restaurace, kde si můžete sáňky půjčit. Za
hezkého počasí si můžete výlet obohatit ještě výhledem ze skalní
vyhlídky. 

 
 Tip: Chcete-li si jízdu zasloužit, můžete si na vrchol vyšlápnout pěšky.

 
Pokud však máte děti malé, je možnost využít taxíku, který vás 

na vrchol zaveze 
a dolů už pojedete na saních.

4 km sjezd

nesjízdné

25 minut od penzionu
parkoviště u lyž.vleku

Filip

Ještěd
Liberec

Relevizní vysílač s restaurací, hotelem, plačíčím Marťánkem a výhledy
do všech světových stran . To je Ještěd, jeden ze symbolů Liberecka. Jak
se k němu dostanete, je jen na vás. Můžete až pod vrchol vyjet autem,
vyvézt se lanovkou nebo jít pěšky i s kočárkem. 
 
S kočárkem se na Ještěd dostanete po asfaltové cestě z Horního
Hanychova (na Výpřeži), odkud budete stoupat cca 3km.
 

 
 

Tip: Zpestřete dětem  výlet na Ještěd hledáním pokladu!
Na www.zapokladem.cz si můžete zakoupit hru, ve které budou děti
 
hledat ukryté krabičky, plnit úkoly a  hledat ztracené koloběžky.

3 km tam

sjízdné

35 minut od penzionu
parkoviště pod 
Ještědem

https://en.mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=15.3389908&y=50.8048398&z=15&rc=9ieY9xaHmGjWgbI7&rs=base&rs=traf&ri=2085547&ri=54818&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
https://www.google.com/maps/place/Ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%BD+vlek+Filip/@50.7304077,15.2492371,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x470ecbb653bd0af1:0x4225bb273c007615!2zTHnFvmHFmXNrw70gdmxlayBGaWxpcA!8m2!3d50.7304043!4d15.2514258!3m4!1s0x470ecbb653bd0af1:0x4225bb273c007615!8m2!3d50.7304043!4d15.2514258
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IQpark a IQlandia
Liberec

Kam s děmi na výlet, když prší? Do IQparku, vědecko-zábavního parku
plného interaktivních expozic, kde se zabaví celá rodina. 
 
IQpark je zaměřen na menší děti a předškoláky (3-6let). Navštívit
můžete 5 expozic - Vodní svět a klamy, Svět kolem nás, Malá ordinace,
Schopnosti a dovednosti a Už vím proč. 
 
IQlandia je vhodná pro starší děti cca od 6let, ve které se hravou
formou dozví mnoho zajímavých informací v oblasti lidského těla,
smyslů, geologie, kosmu nebo geologie. 

 
 

nesjízdné

20 minut od penzionu
parkoviště u IQlandie nebo
v Babylonu


