DOVOLENÁ – KOUTY NAD DESNOU
JESENÍKY – Kouty nad Desnou - Chata VIOLKA
V malebném údolí řeky Hučivá Desná, blízko termálního
koupaliště Velké Losiny, vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Karlovy
Studánky, turistických výšlapů např. na Červenohorské Sedlo, se
nachází vesnička Kouty nad Desnou.
Vracíme se k atmosféře Holčovic, Vedmuchova, odpočinku v přírodě, večerů u ohníčku se
zpěvem a kytarou, vycházek, her, poznávání hezkých míst.
CHATA VIOLKA má 3 menší apartmány, pro 4, 6 a 10 osob s maximální celkovou kapacitou až
22 osob. Každý ze 3 apartmánů má vlastní vchod a je vybaven jak kuchyňským koutem, tak i
sociálkou. V celé chatě je k dispozici připojení k WiFi, každý apartmán je vybaven ledničkou,
sporákem, varnou konvicí, mikrovlnkou. Součástí chalupy je nově zrekonstruovaná horská
hospůdka. Okolo chalupy je zahrada s ohništěm, která se nachází přímo u řeky s vlastním
vstupem a nabízí osvěžení z horské řeky Hučivá Desná. Na zahradě je také pergola s posezením
a grilem. Restaurace jsou v pěším dosahu. Každý účastník si samostatně zajišťuje svůj program
a stravování, které nejsou organizovány.
 Termín: 8.8.-15.8.2020 (sobota – sobota)
 Doprava osobními auty (doporučená cena pro řidiče je 250,- Kč/osoba) anebo vlakem
Ostrava – Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou
 Cena za ubytování včetně pobytové taxy je:
a) 1.950,-/osoba,
b) klienti s psych.diagnózou 1.850,-/osoba,
c) klienti s psych.diagnózou poprvé na dovolené s MUDr. Dobrou a děti do 15let
1.750,-/osoba
d) další sleva pro členy Spolku U Dobré naděje 100,-/osoba
e) příplatek za ložní prádlo 60,- Kč/osoba.
 Rezervace: Iba Vyvialová 733 734 306, ivyvialova@seznam.cz
 Platba po potvrzení místa na účet: 2100320801 / 2010 Fio banka, nebo po domluvě
v hotovosti.
Jednotlivci budou postupně spárováni podle pohlaví a doby přihlášky.
MUDr. Markéta Dobrá jede na dovolenou pouze jako zdravotní doprovod, ne jako
psychoterapeut. Termín infoschůzky dáme brzy vědět.
Ing. Ibolya Vyvialová a MUDr. Markéta Dobrá

CHATA VIOLKA – KOUTY NAD DESNOU - JESENÍKY

ŘÍČKA HUČIVÁ DESNÁ – hned u chaty Violka, Kouty nad Desnou

POSEZENÍ – CHATA VIOLKA – KOUTY NAD DESNOU

