7 • Chata „VAVØINKA“
?
Majitel resp. provozovatel:
ZO OSŽ Správa sdìlovací a zabezpeèovací techniky Praha východ
?
Adresa: Velká Úpa è.p. 265, 54 221 Pec pod Snìžkou 1,
okr. Trutnov, kraj Královéhradecký
?
Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba:
- pí Sládková, tel. 972 246 412, mob. 728 929 613
e-mail: sladekki@tiscali.cz
- p. Mach (správce chaty), tel. 499 891 149, mob. 775 282 744
e-mail: machosta@volny.cz
internet: www.osz-chata.wz.cz
?
Popis lokality: chata se nachází ve východní èásti Krkonoš na okraji Velké Úpy –
ve Vavøincovì Dole. Do centra Velké Úpy cca 2 km, do centra Pece pod Snìžkou cca 4 km
a cca 12 km od Svobody nad Úpou - leží v nadmoøské výšce 700 m.

?
Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: chata má 7 pokojù s celkovou kapacitou 30 lùžek
(2 x 2 lùžka, 2 x 4 lùžka, 2 x 5 lùžek, 1 x 8 lùžek). Vytápìní centrální z vlastní kotelny.
?
Sociální zaøízení: sprchy, umývárny a toalety spoleèné – rozdìlené na dámské a pánské.
?
Rekreaèní možnosti, sport, výlety:
za chatou je vlastní lyžaøský vlek, sjezd po stráni v délce cca 180 m, blízká dostupnost jiných sjezdovek (umìle zasnìžovaných), v létì turistické výlety po okolí, cykloturistika, výlet kabinovou lanovkou na Èernou Horu z Janských Lázní, sbìr hub a borùvek.
?
Stravovací možnosti: stravování vlastní, kuchyòka je spoleèná, vybavená el. sporáky, lednicemi, mikrovlnkou, každý pokoj má pøidìlenou skøíòku na ukládání potravin.
?
Další vybavení:
spoleèenská místnost, pro stravování, sledování TV (SAT pøíjem), poslech rozhlasu.
?
Doprava, parkování: vlakem do žst. Trutnov nebo Svoboda nad Úpou, odtud autobusem do zastávky Vavøincùv Dùl, poté cca 300 m pìšky. Parkování u chaty není možné. Parkování je možno
použít po dohodì u jiných chat (za úhradu), aktuální informace sdìlí správce chaty.
?
Domácí zvíøata: vstup není povolen.
?
Doba provozu: celoroèní.
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