Hotel ODDECH
n
Majitel resp. provozovatel:
Ústøedí OSŽ
n
Adresa:
Hotel Oddech è. p. 213, 543 44 Èerný Dùl
n
Kontakty pro objednávky:
recepce: 605 305 404, info@hoteloddech.cz
n
Popis lokality: Horský hotel Oddech***
se nachází na jednom z krkonošských høebenù
v nadmoø. výšce 1120 m n. m.
s pøekrásným výhledem na
Hnìdý vrch, Obøí dùl a Snìžku. Svou polohou je ideálním
výchozím bodem pro zimní
a letní aktivity, nabízí pohodlné ubytování s novì zrekonstruovanými koupelnami a také pøíjemnì strávené chvíle
oddechu, jak napovídá sám
název hotelu.
n
Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: Hotel Oddech*** nabízí celoroèní ubytování v prostorných, modernì vybavených 17 dvoulùžkových pokojích s možností 1 pøistýlky se sociálním zázemím S/WC/TV-SAT. 3 apartmány / 2 oddìlené místnosti se 3 lùžky a možností 3 pøistýlek/ vybavené S/WC/TV-SAT a malou lednicí, poskytují pohodlné ubytování rodinám s dìtmi. Jeden z pokojù
v pøízemí je bezbariérový. Hotelový výtah zajišuje komfort a pohodlí ubytovaným hostùm.
n
Rekreaèní možnosti, sport, výlety: Hotel se nachází pøímo v lyžaøském areálu Pec pod Snìžkou a má také ideální podmínky pro bìžecké lyžování. Hostùm je k dispozici restaurace s barem,
wellness centrum-sauna, whirpool a malá posilovna. V letní sezónì k dispozici prostorný venkovní
areál hotelu, který nabízí sluneèní terasu s posezením a relaxaèními lehátky, grilem a ohništìm,
koutkem pro dìti s houpaèkami, pískovištìm, trampolínou a skluzavkou. Novì vybudované venkovní multifunkèní sportovní høištì (fotbal, nohejbal, tenis) slouží k aktivnímu prožití volného èasu
ubytovaných hostù.
n
Stravovací možnosti: Prostorná restaurace nabízí snídanì formou švédského stolu, veèeøe
výbìrem ze 2 menu. Hotelová kuchynì nabízí klasická èeská jídla a domácí mouèníky.
n
Další vybavení: Možné zapùjèit horské kolo a nordic-walkingové hole.
n
Doprava, parkování: Klienti se dopravují na pobyt individuálnì. Je možnost cestovat vlakem do
stanice Svoboda nad Úpou, dále linkovým autobusem do Pece pod Snìžkou.
V letním období je možné parkovat pøímo u hotelu na vyhrazeném parkovišti. Pøíjezd výhradnì
z Pece pod Snìžkou – nutné vyzvednutí povolení ke vjezdu. U zákazu vjezdu P4 - Zelený potok - po
pravé stranì je automat, kde si vyzvednete povolení za poplatek ke vjezdu do I. a II. chránìného
pásma KRNAP. Poté pojedete kolem penzionu Melkus, Poustevník, Žižkovy boudy, Husovy boudy,
Pražské boudy a Boudy Helena - cca 2,5 km až k hotelu.
V zimním období parkování v Peci pod Snìžkou a zimní dopravu z Pece do hotelu Oddech je nutné
domluvit individuálnì a s dostateèným pøedstihem (cca 14 dní pøed odjezdem na dovolenou). Parkovištì pro hosty hotelu Oddech se nachází v Peci nedaleko parkovištì P4. Parkování i doprava
jsou za poplatek, pro jejich zajištìní kontaktujte pøímo dispeèink 608 103 039 nebo pana Doulíka
775 103 099.
n
Domácí zvíøata: ano, pes do 10 kg po pøedchozí dohodì s hotelem, za poplatek.
n
Doba provozu: celoroèní
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