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?
Majitel resp. provozovatel:
ZO OSŽ žst. Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc
?
Adresa:
Letní tábor Železnièáø Potštejn, 517 43 Potštejn, okr. Rychnov nad Knìžnou
?
Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba:
• Kanceláø majitele - ZV OSŽ žst. Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, 772 00 Olomouc,
tel. 972 741 609, pí. Peèinková, v pracovní dny 8 – 14 hod., celoroènì.
• Kanceláø hospodáøe LT Železnièáø Potštejn, tel. 494 546 532, mobil: 604 368 652,
v dobì provozu zaøízení: kvìten – záøí, 7 – 15 hod.
• Správce LT Železnièáø Potštejn, p. Skuèek, mobil: 603 517 876, celoroènì
email: osz.olomouc@seznam.cz
Popis lokality:
romantické údolí na bøehu øíèky Divoké Orlice
s výhledem na zøíceninu hradu Potštejna,
v sousedství kempu Vochtánka, 20 minut chùze
od obce Potštejn, 15 km od Ústí nad Orlicí.

?
Celková kapacita, lùžková skladba pokojù:40 døevìných chatek pro 4 osoby (v každé chatce
2 patrové postele), tj. celkem 160 lùžek, 24 chatek, elektrické pøímotopy a zásuvky 220 V, ve všech
chatkách el. osvìtlení. 8 pokojù pro 4 osoby v 1. patøe hlavní zdìné budovy (v každém pokoji 2 patrové postele), tj. celkem 32 lùžek, ústøední topení, zásuvky 220 V. Lùžkoviny zajištìny, ruèníky s sebou. WC, umývárny a sprchy spoleèné ve zdìné budovì, ošetøovna. Spoleèná jídelna (cca 80 míst)
v pøízemí hlavní budovy – možno využít také napø. pro školení nebo oslavy.
?
Rekreaèní možnosti, sport, výlety: bazén 8x13 m, hloubka 1,2 m s kvalitní pískovou filtrací, +
dìtské brouzdalištì 4x4 m s vodním chrlièem, vodní skluzavka, opalovací lehátka, 3 antuková høištì na volejbal, travnatá plocha na malou kopanou, pùjèování sportovních potøeb (míèe, badminton,
stolní tenis, pozemní hokej), knihovna a TV+DVD ve spoleèné jídelnì, krytá herna na stolní tenis se
dvìma stoly, 2 ohništì, kruhový altánek o prùmìru cca 5 m, dìtské pískovištì. U bufetu pergola
7x10 m, zámková dlažba, døevìné stoly a lavice, asi 50 míst, výkonná audiosouprava pro ozvuèení.
?
Stravovací možnosti: pro rekreanty zajištìna plná penze v jídelnì; nápoje a cukrovinky v bufetu
v areálu tábora, po dohodì možnost zajištìní grilování selete apod.
?
Další vybavení: poøádáme dìtské tábory a rodinné rekreace, vhodné také pro školy v pøírodì,
firemní veèírky a školení, sportovní soustøedìní, apod.
?
Doprava, parkování: individuální – parkování pro auta nebo autobus v areálu tábora, popø. veøejná doprava - vlakem nebo autobusem do Potštejna, potom pìšky cca 20 min do tábora.
Jiné možnosti po dohodì.
?
Domácí zvíøata: pøi ubytování v chatkách po dohodì možné.
?
Doba provozu: kvìten – záøí.
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