TURISTIKA: S kartou Jizerky Card o prázdninách levněji
29.1.2015 genusplus.cz
TZ/Radana Schaeferová

Jizerky Card nebo-li karta hosta má zpříjemnit pobyt v Jizerských horách. Přespolní ji mohou získat u
ubytovatelů zdarma a má označení Jizerky Card B. Varianta pro místní, označená jako Jizerky Card
A, je v prodeji např. v turistickém infocentru v Jablonci nad Nisou. Velmi dobře se dá využít při
plánování aktivit o jarních prázdninách.
„U nás na infocentru si může kdokoliv zakoupit za 50 Kč Jizerky Card typu A a získat tak v podstatě
balíček slev u partnerů projektu. Mezi ně patří např. bobová dráha v Janově, plavecký bazén v
Jablonci, některé půjčovny sportovního vybavení, výletní areál Pěnčín, zdejší muzeum hraček nebo
muzeum skla a bižuterie,“ říká Hana Herkommerová vedoucí jabloneckého infocentra pro turisty. Celý
výčet slev zákazník může najít na webu http://www.jizerske-hory.cz/cs/karta-hosta. „Blíží se jarní
prázdniny a třeba by taková karta byla inspirací, kam v okolí vyrazit a jak vše pořídit levněji. Pokud
nestačíte slevy vyčerpat během týdne, nevadí. Zimní karta hosta, která je aktuálně v prodeji, platí až
do 30. 4. 2015. Jizerky Card byla představena už v roce 2012, ale mnoho lidí o ní stále mnoho neví, a
je to škoda,“ dodává Hanka Herkommerová.
Ještě širší využití umožňuje Jizerky Card B. Tu však nelze koupit. Zdarma ji mohou získat ti, kdo se
ubytují na 2 noci nebo déle v zařízení, které je členem Sdružení cestovního ruchu v Jizerských
horách. Pokud tedy někdo míří do Jizerek na zimní dovolenou, určitě neprohloupí, pokud se u svého
ubytovatele na kartu zeptá. „S kartou hosta typu B můžete zdarma jezdit skibusem, získáte slevu na
nákup skipasů, na vstup do aquaparku Babylon, do dinoparku, do mini Zoo, na bowling nebo
snowtubing v Bedřichově,“ láká Petr Bažant ze společnosti SKI BIŽU, která projekt garantuje.
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, jenž Jizerky Card vydává, se inspiruje rakouským modelem.
Cílem je zvýšení návštěvnosti Jizerských hor, propojení veřejné a podnikatelské sféry a společní
propagace Jizerek. Potřebné informace jsou na webových stránkách http://www.jizerske-hory.cz
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