
 
 
1) Ubytování ve Svobodomě na adrese Jindřichovice pod Smrkem 213 (původní název Samota 
pod Smrkem) vč. kolárny/lyžárny a parkoviště. Polní cesta od hlavní silnice k objektu je 
průjezdná a v zimě protahovaná, vzdálenost cca 300m. Stravování se standardně neposkytuje - 
pro pobyty většího počtu osob dopředu je možné za příplatek objednat dovážku jídla formou 
cateringu (masové i vegetariánské/veganské). 
 
2) Singltrek pod Smrkem v současné době nabízí trasy v úhrnné délce přes 80 kilometrů ve 
čtyřech stupních obtížnosti. Své si tu najde každý, od rodin s malými dětmi po zdatné a zkušené 
terénní cyklisty. Úzké stezky, které se vinou a vlní rozložitými úbočími horského masivu Smrku, 
přinášejí radost všem, kteří je vyzkoušejí. 
 
3) Lyžařský areál SKI & SUN Świeradów Zdrój, vzdálený od Jindřichovic 14 km, je v létě 
možné využít jako nástup pro horská kola nebo pro pěší přechod z Stóg Izerski (1105 m n. m.) 
na českou stranu Smrku (1124 m n. m.). Mezi horní a dolní stanicí je v zimě osvětlena 2,5 km 
dlouhá sjezdovka. Ceník a zvýhodněný online nákup skipasů 
Dětská sjezdovka Hejnice - Ferdinandov vzdálená 16 km: menší vlek bývá v provozu jen za 
dobrých sněhových podmínek, symbolické ceny. Telefon: 724 921 570 
Lyžařské středisko SKI ARENA SZRENICA ve 36 km vzdáleném městečku Szklarska Poręba 
Skiareál Ještěd vzdálen 46 km u Liberce: ceník 
 
4) Restaurant U všech andělů se nachází v přízemí Pensionu U Všech andělů v Novém Městě 
pod Smrkem a nabízí pro veřejnost hotová jídla od pondělí do pátku. 
Přímo v Jindřichovicích se nachází Restaurace U Dubu: objednávku jídla a počet porcí je 
nutné domluvit předem (v zimě standardně nevaří). 
Další restaurace v okolí Frýdlantu (15km) a Świeradów-Zdrój (15km): 
https://www.tripadvisor.cz/Restaurants-g6160440-Nove_Mesto_pod_Smrkem_Liberec_Region_
Bohemia.html 
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5) Obchody v Jindřichovicích: Potraviny Samoobsluha Jindřichovice S.r.o. (po-so 7:00-18:00), 
Můjobchod (po-pá 7:00-17:30, so-ne 7:00-12:00) 
Nové Město pod Smrkem: potraviny, lékárna 
Frýdlant: Lidl, Tesco, Penny, drogerie Teta 
Świeradów Zdrój: Biedronka 
 
6) Aquapark Interferie Sport Hotel Świeradów Zdrój (17 km): různé typy bazénů se dvěma 
skluzavkami, vodními houpačkami a kaskádami a dětským brouzdalištěm. Pro ty, kteří hledají 
opravdovou relaxaci, je zde také relaxační a slaná vana a skutečný svět parní, suché a 
infračervené sauny. Bazén lze využít také všemi turisty, kteří tráví svou dovolenou v jiných 
zařízeních v okolí. Ceny vstupenek pro jednotlivce a rodiny, omezené a neomezené vstupenky 
jsou uvedeny v Ceníku AQUAPARKu. 
Otevírací doba aquaparku: 
od pondělí do čtvrtka - od 9:00 do 20:00 
od pátku do soboty - od 9:00 do 21:00 
Neděle - 9:00 - 20:00 
 
Plavecký bazén a sauna - Městské lázně Nové Město pod Smrkem (7 km): bazén 12x6m, 
výřivka, sauna a masáže na objednávku. Otevírací doba a ceník. 
 
Menší vyhřívaný bazén se saunou v Lázních Libverda (13 km): bazén 5x3m, cena 200 
Kč/hodinu mezi 16:00 - 22:00 (nutné předem objednat telefonicky na čísle 482 368 111). 
 
Venkovní koupání v jezeře Berzdorfer See (40 km). 
 
 
7) Další zajímavá místa v okolí: 
Skanzen a naučná stezka (2,8km) - možnost objednat program pro děti i dospělé (koně, výroba 
korálků, kovářská dílna apod.) 
Ekologické informační centrum Jindřichovice pod Smrkem (2,3km): exkurzi je nutné předem 
objednat 
Kulturně-komunitní centrum Stacja Wolimierz (3,2km) 
Rozhledna na Smrku 1124m (12,5km) 
Výletní restaurace Obří sud (12km) a lázně Libverda (13km) s přístupným léčivým pramenem 
Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka (13km) 
Zámek Frýdlant (16km) a Betlém (16km) 
Bowling Frýdlant 
 
 
 
Na výlety do Polska si s sebou nezapomeňte vzít Zloté (nemají Euro), v obchodech a skiareálu 
je možné platit kartou nebo si vybrat na místě v bankomatu. Kdo můžete, vezměte s sebou 
prosím projektor na filmy. V případě zájmu je možné uspořádat také dětskou diskotéku :) 
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https://www.firmy.cz/detail/12998365-mujobchod-jindrichovice-pod-smrkem.html
https://www.firmy.cz/Obchody-a-obchudky/Prodejci-potravin/kraj-liberecky/liberec/1846-nove-mesto-pod-smrkem
http://lekarnasmrk.cz/
https://www.firmy.cz/detail/1910749-lidl-frydlant.html
https://www.firmy.cz/detail/12749958-tesco-supermarket-frydlant.html
https://www.firmy.cz/detail/207750-penny-market-frydlant.html
https://www.akcniceny.cz/prodejna/teta-drogerie-frydlant-v-cechach-okruzni-1416/
http://www.biedronka.pl/pl/shop,id,2731,title,swieradow-zdroj-11-listopada
http://www.interferie.pl/malachit/sport
http://www.interferie.pl/malachit/sport
http://malachit.hotelsystems.pl/up/files/Aquapark_cennik-2017.pdf
http://ubytovani-relax.com/lazne-a-bazen/
http://ubytovani-relax.com/lazne-a-bazen/
http://ubytovani-relax.com/wp-content/uploads/2011/06/provdoba-112017-e1509610374350.jpeg
http://ubytovani-relax.com/wp-content/uploads/2011/06/2017-cenik2.jpg
https://www.czecot.cz/sport/10981_wellness-centrum-jizera-lazne-libverda
https://www.czecot.cz/sport/10981_wellness-centrum-jizera-lazne-libverda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berzdorfer_See
http://www.lunaria-jindrichovice.cz/
http://www.jindrichovice.cz/cs/web/obec/rozvoj/ekologicke-infocentrum
http://stacja.wolimierz.info.pl/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhledna_na_Smrku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhledna_na_Smrku
http://www.obrisud.cz/
http://www.lazne-libverda.cz/
http://www.swieradow.pl/atrakcje/42/centrum_edukacji_ekologicznej_izerska_laka_
http://www.zamek-frydlant.cz/
http://www.mesto-frydlant.cz/dr-cs/1082-frydlantsky-betlem.html
http://bowling-frydlant.cz/
https://www.google.cz/search?rlz=1C1JZAP_csCZ729CZ729&tbm=lcl&ei=7n4wWtPoD8Gx0gW744-QBA&q=bankomat+swieradow+zdroj&oq=bankomat+swieradow+zdroj&gs_l=psy-ab.3...47548.49099.0.49311.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.FK8itAtT3Js#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d105109.45446246861!2d15.353192499999977!3d50.87575777814571!3m2!1i977!2i501!4f13.1

