Jizerské hory trochu jinak
Stog Izerski – Smrk – Lázně Libverda – Hejnice – Smědava – Jizerka - Příchovice

Termín: 15.9. - 17.9. 2022
(čtvrtek - sobota)
Cena: 3490 Kč
Nástupní místa: Nové Město n. Met., Náchod, Jaroměř a další na trase na dotaz dle počtu klientů
Cena zahrnuje: dopravu autobusem; 2 x ubytování s polopenzí, cestovní pojištění do zahraničí,
doprovod průvodce, lázeňskou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: kapesné, lanovka Stog Izerski cca 300 Kč, další stravu a případné individuální
vstupy, aktuální ceny v pokynech týden do odjezdu
PROGRAM:
1. den: Odjezd z Náchoda a okolí v ranních hodinách do polského lázeňského městečka Swieradow
Zdroj, odtud lanovkou na Stog Izerski, kde se pokocháme krásným výhledem na Jizerské hory z
polské strany. Pěšky se vydáme na český vrchol hory Smrk do výšky 1.124m k rozhledně. Odpoledne
už budeme sestupovat s dalšími zastávkami, výhledy a občerstvením až do Lázní Libverda s
vyhledávanou kolonádou. Zájemci se můžou vrátit zpět k lanovce a cestu do ČR si zkrátit autobusem a
užít si odpoledne v Lázních Libverda. Ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k chatě Smědava a celodenní procházka do obce Hejnice podél tzv.
Frýdlantského cimbuří s řadou krásných vyhlídek, přes Klečovské louky, rozhlednu Na Čihadle, lze
vystoupat až na vrchol Jizery 1122 m. Zájemci se můžou ale vrátit i zpět na Smědavu stejnou cestou a
ke klášteru se přiblížit autobusem. Hejnický františkánský klášter je barokní stavba, která je součástí
poutního komplexu s bazilikou Navštívení Panny Marie. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd nebo pěší procházka do osady Jizerka. Sklářská osada se rozprostírá v
malebném údolí říčky Jizerky, nad nímž se vypíná kopec Bukovec (1005 m.n.m.). Zájemci mohou
navštívit Muzeum Jizerských hor, projít se kolem rašeliniště nebo si posedět na obědě v místním
typickém stavení. Odpoledne navštívíme obec Příchovice, kde nad sjezdovkou vybudovali nejmladší
dřevěnou rozhlednu Jizerských hor s názvem Maják, k budově patří vtipné Muzeum Járy Cimrmana.
Návrat do Náchoda a okolí kolem 19-20:00 hod.
Program lze přizpůsobit počasí a dané situaci.

