Cestujte
s 1 jízdenkou
po 3 zemích

Informace k jízdence EURO-NISA-Ticket+
Jednodenní jízdenka EURO-NISA-TICKET+ (CZK)

260,-

390,-

430,-

470,-

510,-

90,-

Třídenní jízdenka EURO-NISA-TICKET+ (CZK)

600,-

900,-

1000,-

1100,-

1200,-

---

platnost 1. 4. 2021 – 30. 6. 2022

Jízdenka
•

Jednodenní i třídenní síťovou jízdenku EURO-NISA-Ticket+ (dále ENT+)
lze zakoupit pro 1 až 5 osob (nezávisle na věku).

•

Rozšíření velikosti skupiny po zahájení cesty je možné, avšak pouze
do počtu osob uvedeného na jízdence.

•

Každá jednodenní i třídenní síťová jízdenka ENT+ opravňuje k bez
platné přepravě 2 dětí ve věku 6 až 14 let včetně. Namísto jednoho
dospělého může cestovat také jedno další dítě.

nám. Dr. E. Beneše
© Milan Drahoňovský

Platnost
•

Jednodenní síťová jízdenka ENT+ platí od označení do 4:00 ráno
následujícího dne. Třídenní jízdenka platí včetně prvního dne platnosti
3 po sobě jdoucí dny a čtvrtý den do 4:00 ráno.

Oblast
Z Liberce, autobusového nádraží
a terminálu Fügnerova jedou na
Bedřichov také sezónní regionální
autobusy. Přehled na www.iidol.cz.
vodní nádrž Bedřichov
© Milan Drahoňovský

BEDŘICHOV
Obec Bedřichov je malebná horská obec v Jizerských horách.
Nachází se mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1602. V té době tu byla
sklářská huť, kolem které vyrostla vesnice. Dnes jde o oblíbenou
oblast pro letní i zimní rekreaci, kterou proslavil dálkový lyžařský
běh Jizerská padesátka. V zimě je volba pro návštěvníky jedno
duchá: udržované běžkařské tratě a řada sjezdovek.
Ani v jiném ročním období se zde však nebudete nudit. Nad Bedři
chovem na vás čeká kamenná rozhledna Královka a opačným
směrem dojdete po 3 km k vodní nádrži Bedřichov. Od hráze
až k přítoku vás dovede upravený bezbariérový procházkový
chodník. V letním období poskytuje přehrada možnost klidného
koupání a v zimě lze po její zamrzlé hladině přejet na běžkách.
Především dětem je určena Mravenčí naučná stezka, dlouhá 1,5 km.
Další zajímavá trasa vás dovede k Bedřichovskému viklanu.
V Bedřichově nechybí ani oblíbený lanový park.

•

Jízdenka ENT+ platí na všech autobusových a železničních linkách
a linkách MHD na území dopravního svazu ZVON, v území platnosti
IDOL a na polském území v okresech Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski,
Bolesławiec, Karkonoski a městě Jelenia Góra. S příplatkem lze využít
i lanovku na Ještěd a Žitavskou úzkokolejku. Aktuálně platný seznam
linek na www.zvon.de/EURO-NEISSE-Tickets, www.iidol.cz.

Jízdenka ENT+ pro jízdní kolo nebo psa
•

Jízdenka ENT+ pro jízdní kolo/psa platí pro libovolný počet jízd
od označení do 4:00 dne následujícího.

Benefity jízdenky ENT+
•

U mnoha turistických cílů získáte při předložení jízdenky ENT+ slevu
ze vstupného nebo jiné výhody poskytované provozovatelem turistic
kých služeb. Přehled partnerů na stránkách www.zvon.de, www.iidol.cz.

Lze zakoupit:
•

U všech řidičů autobusů a průvodčích, v informačních kancelářích
dopravců, na lokálních prodejních místech, přes aplikaci HandyTicket
Deutschland nebo přes aplikaci Idolka.

Bližší informace na adresách
www.zvon.de, www.iidol.cz

LIBEREC • BEDŘICHOV

Muskau

Soukenné náměstí, Liberec
© Milan Drahoňovský

Iłowa

er

ZOO LIBEREC
Nejstarší zoologickou zahradu v ČR, založenou v roce 1904, najdete
na okraji Liberce v Lidových sadech, kam se dostanete tramvají.
Okruh areálem ZOO měří cca 1,8 km a obdivovat zde můžete
až na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů. Nekorunovanými
celebritami jsou bílí tygři. Areálem ZOO vede naučná a prožitková
stezka. V sezóně tu pro děti jezdí vláček.
Zoologická zahrada nabízí zážitkový vzdělávací program, kdy se
na celý den nebo půlden stanete ošetřovatelem. Zájemci starší
15 let si vyzkouší, jaké to je pečovat o exotická zvířata. Součástí
ZOO Liberec je také záchranná stanice ARCHA. Ta poskytuje
pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům, která jsou
v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně či trvale
neschopna přežít ve volné přírodě.
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Botanická zahrada Liberec
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JEŠTĚD
Hlavním symbolem celého Libereckého kraje je zdálky viditelný
Ještěd – horský hotel s televizním vysílačem, krytým vyhlíd
kovým ochozem, restaurací a kavárnou. Tato unikátní d
 ominanta
od libereckého architekta Karla Hubáčka získala titul Stavba
20. století v České republice. Stejnojmenná hora Ještěd se pne
do výšky 1 012 m n. m. a je nejvyšší horou Ještědského hřebenu.
Před stavbou vysílače zdobil Ještěd velký kříž. Kříže na Ještědu
mají dlouhou historii a jejich výskyt se dokládá od roku 1737.
Z vrcholu jsou úchvatné výhledy do okolí. Za pěkného počasí
dohlédnete až na nedaleké Jizerské hory i do Krkonoš. Na vrchol
vede několik turistických tras, nebo se můžete vyvézt kabinovou
lanovkou.
Na Ještědském hřebenu je také skiareál, snadno dostupný z města.
Vysílač a hotel Ještěd © Karel Hubáček – dědicové 1963
foto © Milan Drahoňovský

