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Frýdlant zve v roce 2017 na Valdštejnské slavnosti i do oblíbených objektů 

 

Turistická sezóna 2017 bude ve Frýdlantě ve znamení všeho, co mají návštěvníci ve městě rádi. Opět 

pro ně budou zpřístupněny turistické cíle města, připravují se také velké kulturní akce. Největší 

událostí roku budou ve dnech 19. – 21. května Valdštejnské slavnosti 2017.  

Návštěvníci mohou v roce 2017 opět navštívit hned čtyři turistické cíle ve městě. Jde o muzeum 

v objektu radnice, městské muzeum Špitálek, betlém a radniční věž. Ta se stala v posledních letech 

suverénně nejnavštěvovanější památkou v majetku města. „Málokterý turista odjede z Frýdlantu, 

aniž by si nechal vyhlídku ze 48 metrů vysoké rohové radniční věže ujít. Ostatně z málokterého místa 

ve městě je tak krásný rozhled. Pochlubit se jím nemůže ani naše městská rozhledna. Navíc dostanou 

návštěvníci k výhledu i výklad průvodce, který jim rád zodpoví také individuální dotazy,“ říká vedoucí 

odboru kultury Iva Beranová. Loni radniční věž navštívilo zhruba 5 600 turistů.  

Návštěvníci mohou využít nabídky zvýhodněných vstupenek do městských objektů (muzeum radnice, 

muzeum Špitálek, radniční věž) při návštěvě více než jednoho z nich. Cena za vstup se snižuje už při 

koupi vstupenky do dvou objektů.  

 

  1 objekt 2 objekty  3 objekty  

Dospělí (nad 15 let) 30 Kč 50 Kč 75 Kč  

Děti, důchodci 15 Kč 25 Kč 35 Kč 

Skupina (nad 15 osob) 15 Kč 25 Kč 35 Kč 

Rodina (2 dospělí, 2 děti) 75 Kč 125 Kč 175 Kč 

 

Na rok 2017 chystá město řadu kulturních akcí. Některé jsou spíše lokálnějšího charakteru, některé 

mají větší dosah. Letošní největší kulturní akcí budou Valdštejnské slavnosti 2017, které se uskuteční 

od 19. do 21. května 2017. Ty v pátek 19. května nabídnou vystoupení regionálních kapel i hvězdných 

českých interpretů, o víkendu pak návrat do historie, do dob vévody Albrechta z Valdštejna. „Během 

soboty a neděle nebudou chybět oblíbené bitvy, ohňový průvod s ohňostrojem, ležení vojska v parku 



nebo dobový trh na náměstí,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Novinky, které letos město na 

Valdštejnské slavnosti chystá, ale zatím prozrazovat nechce. Ty budou zveřejněny až v průběhu 

dubna.  Na slavnosti, které Frýdlant pořádá každý lichý rok, jezdí kolem 30 tisíc návštěvníkům a patří 

mezi největší akce v Libereckém kraji.  

Vstupenky na Valdštejnské slavnosti jsou už k dostání v předprodeji v Turistickém informačním 

centru Frýdlantu a to za zvýhodněné ceny.  

 

Další kulturní akce, které Frýdlant na rok 2017 připravuje nebo se na nich podílí: 

Velikonoční jarmark (8. 4. 2017) 

Letní jazzová dílna Karla Velebného (12. – 19. 8. 2017) 

Dny evropského dědictví + Bylinky napříč staletími (9. 9. 2017) 

Svatomartinské posvícení (3. 11. 2017) 

Frýdlantský advent (26. 11. 2017) 

 

Návštěvníkům je ve Frýdlantu k dispozici Turistické informační centrum, které poskytuje všechny 

důležité informace o turistických cílech nejen města, ale celého regionu, vyhledá ubytování, nabízí 

připojení na internet nebo wifi pro stáhnutí aplikace Libereckého kraje Cestou necestou. K tomu lze 

v Turistickém centru zakoupit i vstupenky do městských objektů, na akce pořádané městem, 

prodávají se tam také jízdenky. V současné době je otevřené šest dní v týdnu, od června do září 

(včetně) pak bude otevřené po celý týden.  

Zájem o Frýdlant mezi turisty rok od roku stoupá. Dokazuje to i zvyšující se počet návštěvníků 

Turistického informačního centra. Loni jeho služby využilo téměř 10.600 lidí, což je o zhruba tisíc 

návštěvníků více než v roce 2015. Mezi nejčastější návštěvníky stále patří Češi, stále častěji se ale do 

největšího města Frýdlantského výběžku vydávají i turisté z Polska a Německa.  

 

Vedle městských objektů si turisté ve Frýdlantě často za cíl vybírají hrad a zámek Frýdlant a Zámecký 

pivovar Frýdlant. „V příštím roce se nabídka zajímavostí Frýdlantu rozroste o připravovanou naučnou 

stezku v areálu takzvaného Podzámčí a obnovenou křížovou cestu na Křížovém vrchu ve Frýdlantu. 

Věřím, že si turisté do těchto dosud neobjevených míst Frýdlantu najdou cestu,“ uzavírá starosta 

Frýdlantu Dan Ramzer.  
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