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Městské informační 
centrum Liberec (MIC) Jak můžu služby MIC Liberec využít? 

Co mi informační centrum nabízí? 

• souhrnné informace 
   o libereckých pamětihodnostech, 
   turistických atraktivitách ve městě i okolí 

• informace o kulturním 
   a společenském dění v celém regionu 

• informace o ubytovacích možnostech 
   a následné zprostředkování ubytování 

• informace o stravování 

• tipy na výlety po městě, okolí i regionu 

• informace o dopravních spojích 

• zprostředkování průvodcovských služeb 
   a sezónní prohlídky historické budovy 
   radnice 

• prodej map, knih, turistických publikací, 
  upomínkových předmětů 

• pravidelně zpracovávaný seznam akcí 
  na víkend 

• předprodej vstupenek společností 
  TICKETPRO, TICKETPORTAL, 
  TICKETSTREAM a EVSTUPENKA 

CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ A CHTĚLI 
BYSTE S SEBOU VZÍT NĚJAKÉ PROPA- 
GAČNÍ MATERIÁLY? 
Naše informační centrum vás vybaví plány 
města, prospekty a dalšími propagačními 
materiály zdarma. Můžete zde zakoupit 
i vhodný dárek. 

PROVOZUJETE ČINNOST 
SPOJENOU S CESTOVNÍM RUCHEM 
A RÁDI BYSTE SE DOSTALI 
DO POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI? 
Rádi vás zdarma umístíme na naše 
webové stránky nebo vystavíme 
propagační letáčky. 

CHTĚLI BYSTE VYRAZIT NA VÝLET  
A NEMÁTE NÁPAD? 
Přijďte se inspirovat k nám. Máme zde 
spoustu informačních letáků, mapiček 
a tipů na výlet. 

POTŘEBUJETE SE VČAS DOPRAVIT 
AUTOBUSEM ČI VLAKEM PO CELÉ ČR? 
Poskytujeme zdarma informace 
o dopravních spojích vlaků i autobusů 
po celé ČR. 

ZNÁTE ADRESU, ALE NEVÍTE, 
KDE SE DANÝ OBJEKT NACHÁZÍ? 
Díky rozsáhlé databázi jsme schopni najít 
dům podle ulice a čísla popisného. 
Zdarma vám najdeme firmy, organizace, 
lékaře a další subjekty. 

Oddělení cestovního ruchu a propagace 
mimo jiné spolupracuje se subjekty ces- 
tovního ruchu jako např. Czech tourism, 
Asociace informačních turistických center 
České republiky. V průběhu roku vydává 
informační propagační materiály, tisko- 
viny a dále také dárkové předměty Statu- 
tárního města Liberec. Cíleně prezentuje 
město Liberec na veletrzích cestovního 
ruchu a v turistických časopisech. 

CHTĚLI BYSTE NAVŠTÍVIT AKCI  
POŘÁDANOU MIMO NAŠE MĚSTO? 
Zajišťujeme předprodej vstupenek přes 
několik prodejních portálů. 
Bez problémů vám akci vyhledáme. 
Případně poradíme, kde jinde se vstupenky 
dají zakoupit. 

Kde nás najdete? 

Městské informační centrum Liberec 
najdete v budově Nového magistrátu, 
vchod od autobusové zastávky č. 12 
(směr od Divadla F. X. Šaldy) 


