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Zažijte víkend obklopeni nádhernou podzimní krajinou!
Odjeďte z každodenního městského ruchu a vydejte se za krásami
barevné podzimní přírody, kdy v tomto období jsou Jizerské hory poklidným
místem, který je balzámem pro vaši duši.
Babí léto nabízí nespočet zážitků, ať již při pěší turistice,
nebo v sedle vašeho kola.
Hotel Montanie doporučuje navštívit několik zajímavostí,
ke kterým bezpochyby patří
Protržená přehrada nebo Vodopády na Černé Desné
Jizerky jsou protkány hustou sítí značených turistických i
cyklistických cest, s dalšími tipy na výlet vás rádi seznámíme…
Ideálním tipem na večerní až noční procházku je místo, kde lze pozorovat
oblohu plnou hvězd. Navštivte proto „ Jizerskou oblast tmavé oblohy“
v osadě Jizerka – první mezinárodní rezervaci tmy!!
Místo, kde neuvidíte jediné světlo z okolních měst a obcí.

Dalším netradičním zážitkem, který se vám v okolí hotelu Montanie může
naskytnout, je pozorování vysoké zvěře ve volné přírodě.
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Pokud byste si vaše cyklistické toulky
Jizerskými horami chtěli zpříjemnit
něčím jedinečným, zavítejte do
Singltrekového centra pod Smrkem.
Zdejší singletrackové stezky jsou
českým unikátem – jsou vybudovány
tak, aby si návštěvníci maximálně užili
jízdu na horském kole.
V případě nepříznivého počasí je pro Vás připraveno
posezení u roztopeného krbu v hotelové restauraci Montanie 777
se šálkem horké čokolády a domácím borůvkovým koláčem.
Další naše borůvková pochoutka, jakou jsou domácí kynuté knedlíky,
je pro Vás připravena na horské chatě Smědava.
Po sportovním výkonu prohřejte své tělo
a zregenerujte síly ve finské sauně.
Balíček na prodloužený svatováclavský pobyt zahrnuje:
3 x ubytování pro 2 osoby se snídaní
2 x večeře pro 2 osoby o třech chodech
1 x svatováclavské menu pro 2 osoby
1 x horká čokoláda a koláč pro 2 osoby
1x borůvkové knedlíky na Smědavě pro 2 osoby
zážitkové aktivity: pěší turistika, cykloturistika, houbaření, noční procházky
do osady Jizerka s pozorováním noční oblohy a vysoké zvěře, návštěva
Singltreku v Novém Městě pod Smrkem
Cena: 4.430 Kč / 2 osoby + 565Kč / dítě od 4-12 let
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