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?
Majitel resp. provozovatel:
ZO OSŽ DKV Èeská Tøebová, Moravská 924, 560 02 Èeská Tøebová
?
Adresa:
Rekreaèní zaøízení ZO OSŽ DKV Èeská Tøebová,
Vlachovice, ev. è. 50, 592 31 Vlachovice, okres Žïár nad Sázavou, kraj Vysoèina
GPS: 49.6070008N, 16.0463903E
?
Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba:
Objednávky zajišuje ZV OSŽ DKV Èeská Tøebová –
• pan Zdenek Jindra tel.
, 972 325 415, email: oszzvdkvcst@osz.org (mob.: +420 734 515 569)
• paní Milena Maranová 972 325 193, email: martanova@dkv.cd.cz (mob.: +420 725 266 027)
?
Popis lokality: RZ se nachází v blízkosti
rybníka Medlov a Sykovec u obce Tøi Studnì
v katastrálním území obce Vlachovice, poblíž
autokempu Sykovec.
V blízkosti se nacházejí mìsta: Nové Mìsto
na Moravì a Žïár nad Sázavou.

?
Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: RZ má celkovì kapacitu 33 lùžek. V areálu se
nachází 5 samostatných chat oznaèených èísly 1 - 5 a dále dvojchata oznaèená èíslem 6 a 7.
Chaty è. 1 - 6 jsou 5-ti lùžkové a chata è. 7 je 3 lùžková. Všechny chaty jsou vybaveny teplovodním
topením a rozvodem studené i teplé vody. Ohøev topné i užitné vody je zajištìn kombinovaným
závìsným plynovým kotlem. Pro dvojchatu è. 6 a 7 je plynový kotel spoleèný. V každé chatì je kuchyòský kout vybavený kuchyòskou linkou s kuchyòským nádobím, odsávaèem par nad varnou
deskou, varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Sociální zaøízení je v každé chatì a zahrnuje WC, sprchový kout a umyvadlo. Ze vstupní haly se vchází do spodní obývací èásti, která je
vybavena køesly, pohovkou, konferenèním stolkem a jídelním stolem se 4 židlemi. V obývací místnosti je balkónové okno, které vede na terasu chatu a v letních mìsících jsou na terasách u každé
chaty umístìny døevìné lavice. Obývací místnost je vybavená televizí. Z obývací místnosti vedou
døevìné schody do horní èásti chaty, která se dìlí na dvì samostatné ložnice s dveømi.
Rekreaèní zaøízení má pøipojení WI-FI.
?
Rekreaèní možnosti, sport, výlety:
pøímo v areálu RZ se nachází sportovní høištì na kolektivní míèové hry a dìtská houpaèka s kolotoèem a pískovištì.
V letních mìsících se okolí Vysoèiny hojnì využívá k cyklistickým výletùm. V zimních mìsících lze
využít upravených bìžeckých tras, které se upravují na Novomìstsku. Nedaleko Nového Mìsta
na Moravì na Harusovì kopci (741 m n.m.) se nachází sedaèková lanovka pro sjezdaøe.
?
Stravovací možnosti: RZ je vybavenou kuchyòským koutem s možností vlastní stravy.
V obci Tøi Studnì je možnost využít restauraèních zaøízení.
?
Doprava, parkování: doprava je vlastní s možností parkování v areálu RZ. Pro návštìvníky je
možnost využití vlakové dopravy do Nov. Mìsta na Moravì a dále autobusem do obce Tøi Studnì.
?
Domácí zvíøata: vstup není povolen.
?
Doba provozu: celoroèní.
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