Obec Jestřabí v Krkonoších nabízí ubytování pro skupiny ve svém zařízení

Roudnice č.p. 69, 514 01 Jilemnice
www.arnika-krkonose.webnode.cz



Cenově

výhodné

–

pro

skupiny nad 25 osob sleva – od
300 Kč/noc/dítě s plnou penzí –
jaro, léto (podrobný ceník níže).

Vhodné pro školy
v přírodě, sportovní
výcviky, soustředění,
školení, školní výlety
či tábory.

 Na každých 10 dětí 1 učitel zdarma.
 Výborná domácí kuchyně – vaří se v budově – plná penze, polopenze, či
jen snídaně nebo svačinové balíčky na výlet.
 Ubytování v 3 až 7 lůžkových pokojích se společným soc. zařízením na
patře.
 2 ubytovací patra s celkovou
kapacitou až 70 lůžek.
 Učitelské pokoje s vlastním soc.
zařízením (2 až 3 lůžka).
 Společná jídelna.
 Sauna.




Učebna či tělocvična.
Wifi připojení v objektu.




Bufet-bar.
Klidné venkovské prostředí v čisté

podhorské přírodě.

Překrásné výhledy do kraje i na
Krkonoše.

Ideální výchozí místo pro pěší či
cykloturistiku – turistické stezky na
hřebeny – Rezek, Dvoračky, Kotel, Sněžné jámy, Labský důl, Harrachov,
Rokytnice, Benecko s rozhlednou Žalý jen několik kilometrů.
 Možno navštívit Farmu Hucul na Janově Hoře (cca 5 km) a povozit se na
konících.
 Exkurze do manufaktury zdejšího tradičního řemesla – foukaných
perličkových ozdob – Rautis Poniklá (cca 4 km) s možností vyrobit si
vlastní ozdobu, zde též Muzeum řemesel – autobusové spojení.
 Koupaliště v Poniklé – půvabnou lesní stezkou Kákov (cca 2 km).
 Výlet do Jilemnice – cca 7 km – autobusové spojení – Krkonošské
muzeum, plavecký bazén, Centrum zábavy…, Zvědavá ulička – skvost
krkonošské architektury…, stadion se sportovně herními atrakcemi.

Bližší informace Vám ochotně podá Obecní úřad obce Jestřabí
v Krkonoších, zde jsou také přijímány objednávky:
Email: jestrabi.starosta@centrum.cz,
Tel. 724 179 452, 481 582 729
Nebo provozní Penzionu Arnika – tel. 728 207 304
www.jestrabivkrk.cz

Ceník penzionu Arnika, Roudnice č.p. 69, 514 01 Jilemnice
Ubytování – jednotlivci do 20 osob:
Zimní sezóna (vyjma vánočního týdne): 1.12. – 31.3.:
Pokoje s vl. soc. zařízením: 320Kč/osoba/noc
Pokoje se společným soc. zař. na patře: 250Kč/osoba/noc
Letní a mezisezóna: 1.4. – 30.11.:
Pokoje s vl. soc. zařízením: 290Kč/osoba/noc
Pokoje se společným soc. zař. na patře: 230Kč/osoba/noc
Vánočně - Silvestrovský pobyt od 26.12. – 1.1. 2018:
Pokoje s vlastním soc. zařízením: 400Kč/osoba/noc
Pokoje se společným soc. zařízením na patře: 330Kč/osoba/noc
Uvedené ceny platí při pobytu na 4 a více nocí, při kratším pobytu se cena vždy
zvyšuje o 50Kč/os/noc, nebo o 30Kč/dítě 2-10 let/noc.
Stravování – cena za 1 den
snídaně
polopenze
plná penze

Děti do 2 let
Bez nároku
Bez nároku
Bez nároku

Děti do 10 let
20,60,120,-

Ostatní
30,90,170,-

Slevy pro skupiny nad 20 - osoba/noc/plná penze (celková kapacita 70 osob)
Předškolní
+
I. stupeň

II. stupeň
+
středoškoláci

Lektoři/učitelé/
Zdravotníci

Zimní sezóna
330,400,1 zdarma na každých
2018
10 dětí
Mezisezóna, léto
300,360,2018
Zajištěn celodenní pitný režim, 3 jídla denně, možno zajištění jídla 5xdenně
(svačinky), svačinové balíčky v případě výletu.
KONTAKT: Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších
Roudnice 42, 514 01 Jilemnice
Tel. 724 179 452, 481 582 729 – starostka Bc. Zdeňka Haasová

