
Zveme Vás na víkendovou rekreaci do Jizerských hor. 

Termín:pátek 17hod(od metra Černý most) až neděle večer 10.-12.května 

Ubytování: hotel Achát ***  
dvou a tří lůžkové pokoje s plnou 
penzí. Součástí hotelu je solná 
jeskyně. Návštěvy solné jeskyně příznivě 
působí na zdraví, obrany-schopnost a 
duševní rozpoložení člověka, pomáhají léčit 
onemocnění dýchacích cest, kožní 

onemocnění, srdečně cévní onemocnění, sníženou funkci štítné žlázy, zažívací problémy, poruchy 
imunity, neurózy, deprese apod. Stěny jeskyně jsou z kvádrů pocházejících ze solných dolů, podlaha je 
tvořena účinnou směsí solí z Mrtvého moře, Černého moře a solných dolů, ozdobný vodopád pomáhá 
zvlhčovat ovzduší. 45 minutový pobyt prý odpovídá až třídennímu pobytu u moře. 

V programu: Sobotní výlet na Ješt ěd:   (tam 75,-Kč – procházka cestou 

dolů..) 1012 m. n. m., lanovka jede vždy každou celou hodinu, na 1012 m vysoký 
vrchol, korunovaný pozoruhodnou siluetou horského hotelu. Možno také využít 
úzkokolejnou TRAM  Jablonec-Liberec, bude-li zájem. 

 Případně máte možnost navštívit:  AQUAPARK - největší vodní 
zábava v Liberci!  (320,- Kč vstupné). Největší mimopražský krytý 
vodní ráj s celoročním provozem ve stylu antických lázní. Vybavení aquaparku: bazény a 
skluzavky, čtyři tobogány - Dráček, Anakonda, Galaxie a Tornádo,  Tornádo je unikátní 
adrenalinový space-bowl pro odvážné, romantické jeskyně, divoká řeka, unikátní mořská 
akvária s mořskou faunou, whirlpooly v jeskyních, relaxační vana v tobogánové hale, 

vodotrysky a gejzíry, vodní a podvodní masáže, sauna a římská pára, relaxační zóny, bary s občerstvením, 
ve slunečních dnech je otevřena terasa s možností opalování a s výhledem na Ještěd a 
město Liberec, teplota vody v bazénech je 27 - 30°C ,  
 nebo třeba Libereckou  ZOO , (cca 115,-Kč vstup)  která je vůbec nejstarší zahrada na 
území bývalého Československa a vstoupila v roce 2009 do 90. roku své existence. 
Počátky zookoutku v libereckých Lidových sadech lze zaznamenat už v roce 1904, kdy 
zde ornitologický spolek vystavěl velkou veřejnou voliéru; ta se později 
rozrostla o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří. Z malého zvěřince 
převedeného v roce 1919 v první zoologickou zahradu pak během století 

vyrostlo sebevědomé a mezinárodně uznávané chovatelské zařízení, jímž prošly tisícovky 
nejrůznějších zvířat, stovky zaměstnanců a milióny návštěvníků.  
Cestou zpět do hotelu navštívíme rozhlednu Slovanka. Je to nejstarší železná rozhledna u nás. 

Nedělní cestou domů navštívíme zámek Sychrov, patřící k našim nejvýznamnějším 
historickým zámeckým stavbám. Původně to byl barokní zámek z let 1690-1693, nechal si ho postavit 

rytíř Lamotte z Frintroppu. Roku 1820 se majitelem Sychrova stal kníže Karel Alain 
Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná 125leté období Rohanů na Sychrově a doba 
největší slávy zámku. Kníže Karel Alain G. Rohan nechal někdejší barokní budovu 
přestavět do empírového stylu a za dalšího majitele se zrodila dnešní novogotická 
podoba Sychrova. Prohlídková trasa obsahuje 42 interiérů s bohatou řezbářskou 
výzdobou z dílny Petra Buška. K dispozici je portrétní galerie, která 
obsahuje 248 portrétů a je největší sbírkou francouzského portrétního 
umění ve střední Evropě. Zachycuje nejenom příslušníky rodu Rohanů, 

ale i členy královské dynastie Bourbonů. Vstupné 150,-Kč.  Zahrada stojí pouze 20,-Kč.
  

V ceně ubytování, pojišt ění, plná penze a doprava luxusním autobusem  (53míst) 

Poplatek za akci:  odboráři ZO OSD Motol symbolických  500,-Kč (při platbě v poukázkách flexipass 
o 50,-Kč více), manžel-ka, druh/družka a dítě do 10ti let platí 800,-Kč(850 ve Flexi), ostatní 1.500,-K č. 
 

Přihlášky u pí Pokorné  – 774 746 813, platba převodem na účet 195756229/ 0300195756229/ 0300195756229/ 0300195756229/ 0300    ,  v hotovostí či ve 
flexipass každý pátek v kanceláři ZO OSD Motol. Po přihlášení nutno do týdne složit minimálně zálohu 
50%, zbytek doplatit nejpozději den před odjezdem, při platbě ve flexipass min.15dní před odjezdem. 


