3 • Lesní chata Koøenov
?
Majitel resp. provozovatel:
Ústøedí OSŽ
?
Adresa: Hotel Lesní chata, 468 49 Koøenov 463, okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
?
Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba:
pí Švábová, tel. 972 241 920
e-mail: daniela.svabova@osz.org
?
Popis lokality: hotel Lesní chata Koøenov je umístìn v dynamicky se rozvíjejícím turistickém
centru na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce Koøenov, mezi Harrachovem a Tanvaldem. Díky výhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných zimních lyžaøských
støedisek jak v Krkonoších, tak i v Jizerských horách. Ve vzdálenosti do 10 km je jich hned nìkolik,
napøíklad Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Jeho nespornou výhodou je pro jarní, letní i
podzimní období, že je umístìn pøímo na
hlavní cyklistické a turistické trase spojující Jizerské hory a Krkonoše. Hotel je
vhodný pro klienty, kteøí hledají stylové
komfortní ubytování na horách s možností
lyžování a dalších zimních i letních sportovních aktivit.

Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: h otel má kapacitu 109 lùžek ve 39 pokojích. Všechny
?
pokoje jsou úèelnì vybaveny praktickým pohodlným nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem a telefonem
s pøímou provolbou. Nìkteré vìtší pokoje a apartmány jsou vybaveny minibarem. Bezbariérový pøístup.
?
Sociální zaøízení: pokoje mají samostatné koupelny se sprchovým koutem nebo vanou a WC.
?
Rekreaèní možnosti, sport, výlety: pøíroda Jizerských hor uchvacuje své návštìvníky svým drsným
severským rázem a množstvím pøekrásných míst s ojedinìlými pøírodními útvary. Vyskytují se zde èetná
rašeliništì, smrkové pralesy a jednou ze zajímavostí jsou èetné pomníèky pøipomínající rùzná neštìstí.
Turisté mohou využít 24 cyklist. tras, pøevážnì po lesních cestách (- tipy na trasy viz www.korenov.cz).
Okolí Koøenova nabízí spoustu turistických zajímavostí – ozubnicová železnièní tra Tanvald-KoøenovHarrachov (nejprudší stoupání v Èechách), železnièní muzeum, Harrachov - bobová dráha, minipivovar,
skláøské a dùlní museum, Mumlavský vodopád, Jablonec nad Nisou – muzeum skla a bižuterie, Liberec –
ZOO, aquapark Babylon, botanická zahrada.
?
Stravovací možnosti: hostùm jsou k dispozici 2 restaurace, bar, salonek s krbem. Zajišujeme ucelený gastronomický servis - coffee breaky, slavnostní menu, bankety, rauty…
?
Další vybavení: dvì veøejnì pøístupná místa s PC s využítím pro internet. Dále je v hotelu umístìno
relaxaèní centrum se dvìma whirlpooly, saunou, fitness centrem a stolním tenisem. Souèástí služeb
relaxaèního centra je i poskytování masáží. K hotelu patøí velký areál vèetnì, vlastního lyžaøského vleku
se sjezdovkou, víceúèelového høištì, malého dìtského høištì a místa pro grilování a venkovní posezení u
ohnì. Prostory a vybavení pro meetingy a firemní akce – variabilní konferenèní prostory s ozvuèením
(plátno, flipchart a další kongresové vybavení). Prostory pro úschovu jízdních kol a lyží.
?
Doprava, parkování: zabezpeèeného parkovištì, vlakové nádraží Koøenov cca 800 m od hotelu
?
Domácí zvíøata: za poplatek.
?
Doba provozu: celoroèní.
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