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Sportovní a rekreační 
areál Vzlet

Lázně Libverda čp.56, CZ-463 62 pošta Hejnice
mobil:  +420 602 137 773, tel.: +420 482 312 861 

e-mail: vzlet@laznelibverda.cz
www.areal-vzlet.cz

Ubytovací kapacita:

pokoj 2-lůžkový 2x 
(možnost přistýlky)
pokoj 4-lůžkový 1x
pokoj 5-lůžkový 2x
pokoj 8-lůžkový 1x
celkem lůžek 28

Sociální zařízení:

WC + sprchy společné na patře

Cena za ubytování:

200 Kč osoba/noc + lázeň-
ský poplatek 15 Kč osoba

/noc. Slevu ve výši 10 % ze základní 
ceny ubytování je možno přiznat sku-
pině nad dvacet osob při ubytování 
po dobu tří a více nocí; děti do 3 let 
bez nároku na lůžko zdarma.

Cena za pronájem 
tělocvičny:

120 Kč/hod. 
v pracovní dny

180 Kč/hod. 
o víkendu
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Areál Vzlet se nachází v horní části obce 
Lázně Libverda. Místo je dostupné 
autem (vlastní parkoviště u objektu) 
i autobusem (zastávka cca 600 m). 
V objektu je k dispozici nově 
zrekonstruované ubytování typu 
turistické ubytovny/hostelu, restaura-
ce s barem, venkovní terasa, moderní 
tělocvična a víceúčelové sportovní hřiště 
s umělým povrchem, které je vzdáleno cca 
200 m od objektu. Pobyt v areálu je vhod-
ný pro sportovně založené turisty, bajkery, 
školy v přírodě, tělovýchovné jednoty 
a sportovní kluby. Je zde též možno po-
řádat semináře, kurzy, srazy, oslavy, školní 
výlety apod. Lázeňské centrum s kolonádou, 
informační centrum, pošta a obchody jsou  
vzdáleny cca 1,2 km.

Další informace:
·  společná SAT/TV, volný WIFI Internet

·  zajištění stravování pro ubytované po dohodě

·  nově zrekonstruovaná tělocvična nabízí možnost 
fotbalu, volejbalu, nohejbalu, florballu, street-
ballu, stolní tenisu, aerobiku, zumby apod. 
(základní sportovní vybavení k zapůjčení)

·   venkovní víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem a dětské hřiště s lanovou 
pyramidou.

·   pro bajkery nabízíme bez-
pečné uložení jízdních 
kol včetně jejich pojiš-
tění, mytí a možnost 
servisu v blízkém 
Testcentru po dohodě

·  zajištění celoroční 
dopravy osob, kol a lyží  
vlastním minibusem  
po dohodě

Nejméně náročnou procházku nabízí areál místních 
lázní s historickými budovami, kolonáda s minerálním 
pramenem a fontánou, rozlehlý lázeňský park protkaný 
stezkami a místy k odpočinku. Na zdatnější tu čeká Sluneč-
ní cesta. Jde o interkontinentální sluneční cestu vedoucí kolem 
celé země, provede vás téměř všemi významnými objekty 
a místy Lázní Libverda a bude vám spolehlivým průvodcem.  
Vyhlídky nad Libverdou ocení především rodiny s dětmi. 
Mluvíme o pěti atraktivních vyhlídkových místech osazených 
dřevěným stojanem s informační tabulí. Na každé z nich najdete 
jednu z místních legend společně s místopisem vztahujícím se 
k vyhlídce. Dále pak panoramatické foto, orientační mapu obce 
a pohledovou mapu Frýdlantska s částí Jizerských hor. Na kaž-
dém z pěti zastavení najdete i vyřezávanou lavici, jež spolu se 
sochami vznikly v rámci Libverdských sochání. Okruh vyhlídek 
určitě spojte s návštěvou unikátní výletní restaurace Obří sud, 
odkud se nabízí další z překrásných výhledů na panorama se-
verní části Jizerských hor. Cestou kolem chaty Jizerka a Hubert-
ka se dostaneme na nejbližší skalní vyhlídku  Kočičí kameny.  
Pro pěší turistiku nabízíme výlety na rozhlednu nejvyššího 
vrcholu Jizerských hor Smrku, na Ořešník, Paličník, k Černému 

a Śtolpišskému vodopádu. Je možné navštívit i velké 
množství dalších skalních vyhlídek, pomníčků 

a pamětních křížů, jež jsou bohatě rozesety 
po celých Jizerských horách. Za zmínku 

určitě stojí i rašeliniště, které si může-
te např. Na Čihadlech vychutnat 
z vyhlídkové věže. V zimním 
období se  v Lázních Libverda 

a nedalekém Novém Městě pod 
Smrkem pravidelně udržují okruhy 

Neváhejte a přijďte si otestovat
špičková celoodpružená MTB 
kola zn. MERIDA na zábavných 
trailech Singltreku pod Smrkem. 
Určitě budete spokojeni nejen 
s prožitkem z vlastní vyjížďky, 
ale i s kvalitou samotných 
testovacích kol.

Společnost MERIDA CZECH, s.r.o. je
partnerem údržby a správy sítě
stezek destinace Singltrek pod 

Smrkem.

TESTOVACÍ
CENTRUM 
MERIDA

Rezervace na 
www.laznelibverda.cz, 

popř. na tel. 608 447 710, 482 322 457

pro běžkaře,  jež mají napojení na  známou Jizersko-
horskou magistrálu. Okolí obce je propleteno řadou 
cykloturistických stezek, pro rekreační i sportovnější 

vyžití vyznavačů biků. Právě sportovnějšího ducha 
nabízejí traily Singltreku pod Smrkem, které vedou  

v délce 80 km českým i polským územím mezi obcemi 
Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem a Świeradów Zdrój.  
Nástupní místa na Singltrekové stezky jsou vzdálená  
cca 1,5 km od centra obce (Hubertka, U hřbitova, Obří sud).


