2 • Rekreaèní zaøízení Koøenov
Majitel resp. provozovatel:
?
ZO OSŽ SDC Pardubice
?
Adresa:
Závodní výbor ZO OSŽ SDC Pardubice
Hlaváèova 206, 530 31 Pardubice
?
Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba:
pí Zdena Taichmanová, 972 322 062;
p. Petr Stoev, 972 322 865, 606 546 960
e-mail: OSZZVSDCPce@osz.org
?
Popis lokality:
Rekreaèní chata je umístìna v bezprostøední
blízkosti železnièní stanice Koøenov na pomezí
Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce,
mezi Harrachovem a Tanvaldem v blízkosti hranic
s Polskou republikou v nadmoøské výšce 754 m.
Díky vhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup
do významných lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i Jizerských horách. Ve vzdálenosti 10
km je jich hned nìkolik, napø.: Harrachov, Tanvald
èi Rokytnice nad Jizerou.

?
Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: dvì samostatné obytné bunky (každá maximálnì
pro 5 osob), které se skládají z kuchyòky, pokoje s jídelnou a ložnicí. Každá buòka je vybavena lednicí, TV, kuch. nádobím, umyvadlem a v prostoru vstupní haly je pro každou buòku WC, sprchový
kout a lyžárna (sklad, zahradní nábytek, vysavaè apod.). Vytápìní objektu - akumulaèními kamna.
?
Rekreaèní možnosti, sport, výlety:
pro zaèáteèníky a rodiny s dìtmi lze využít sjezdovku 300 m dlouhou v Horním Polubném, vzdáleném od chaty cca 600 m, pro pokroèilejší lyžaøe svah Bavorák v obci Koøenov (3 km), lyžaøský areál
Rejdice (7 km), areály v Harrachovì (7 km - možnost využít pro dopravu vlak), lyžaøský areál Pøíchovice (5 km), Tanvaldský Špièák a Paseky (9 km). Pro vyznavaèe bílé stopy je pøipraveno 50 km
upravených bìžeckých tratí na Jizerské magistrále.
V letním období v obci a okolí je v souèasné dobì vyznaèeno pøes 100 km cyklotras. Koøenov je
výborné místo pro cykloturistiku a turistiku do Jizerských hor nebo Krkonoš. Od kvìtna do záøí projíždí obcí cyklobus, který doveze zájemce až na Pomezní boudy v blízkosti Snìžky – nástupní místo
je u nádraží ÈD v Koøenovì.
V okolí je øada turisticky zajímavých míst – rozhledna Štìpánka (959 m n.m. - vrch Hvìzda), osada
Jezerka, kostelík v Tesaøovì, budova bývalého mlýna v Polubném, kostel v Pøíchovcích, ozubnicová tra Tanvald – Harrachov, sklárna v Harrachovì (možnost prohlídky výroby spojené s ochutnávkou piva ze soukromého pivovaru, skláøské muzeum a prodejna). Dále je možnost výletù do Liberce
(ZOO, Botanická zahrada, zábavné centrum Babylon, lanovka na Ještìd).
?
Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti.
?
Doprava, parkování:
Auto, vlak (Pardubice – Železný Brod – Tanvald – Koøenov). Pøed chatou je oplocený prostor, kde je
v létì možno zaparkovat auto. V zimì se parkuje pøed nádražní budovou.
?
Domácí zvíøata (pes): po dohodì.
?
Doba provozu: celoroèní.
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